Hjälp oss hjälpa!
Hjälp oss att bidra till föreningen så att vi kan
fortsätta med vår fina nippers- och
livräddarverksamhet. Tack vare bidragen vi fick
förra året har vi till denna säsong kunnat köpa in
nya torpeder, boggie boards och hansalinor. Tack!

Stöd Livräddarna Tylösand
Stöd oss i vårt fortsatta arbete för vatten- och
strandsäkerhet genom att sätta in valfri summa
genom Swishnummer 1235544838
alt. bankgiro 5433-2861.
Märk insättningen ”Nippers” samt namn på
barnet/en.
Läs mer om vår verksamhet på www.tylosand.net
Gå med i vår grupp ”Tylösand Nippers” på
Facebook.

VÄLKOMMEN TILL

NIPPERS
TYLÖSAND

Nippers
Nippers är livräddarna Tylösands barn- och
ungdomsverksamhet. Syftet med verksamheten
är att alla barn och ungdomar ska lära sig att
känna sig trygga och ha kul i havet. Under
söndagar i juli och augusti sker träningen mellan
kl. 10-11. Åldrarna varierar från ca 3-17 år och vi
tränar på stranden och i havet i alla väder. Vi lär
ut livräddningskunskaper genom att bland annat
simma och paddla bräda. Första hjälpen är också
moment som vi tränar.

Grupper, kunskaper och
föräldramedverkan
Ledarna har själva barn i verksamheten och vi
ber alla föräldrar att hjälpa till både på land och i
vattnet för att verksamheten ska fungera. Det är
ledarna som delar in barnen/ungdomarna utifrån
ålder, vattenvana och simkunnighet, vilket vi
önskar att ni respekterar. Det är viktigt att alla
ska ha roligt – men vi sätter säkerheten främst! Vi
ber föräldrar delta aktivt i verksamheten och ha
uppsikt över sitt barn. För barn som inte kan
simma krävs att förälder är med i vattnet.

Övrigt
Vi ber er komma i tid, ombytta och klara att starta
kl. 10 vid livräddarhuset. Vi tar tacksamt emot
hjälp att bära fram material till stranden.
Våtdräkt är bra att ha när vattnet inte är så
varmt. Våtdräkter i mindre storlekar finns att
låna. Efter användning ska de sköljas av och
hängas tillbaka där de togs. Våtdräkter kan köpas
på sportaffärer och t.ex. Clas Ohlson.
Hoodie/luvtröja samt rash vest/våttröja med
nipperstryck finns att köpa. Kontakta någon av
ledarna så hjälper vi till. Då det är många barn
används efter träningen uteduscharna vid
allmänhetens toalett. Brädor och annat material
som använts hjälps vi åt att bära tillbaka och
skölja av. Efter träningen brukar de som vill fika
tillsammans vid livräddarhuset eller nere på
stranden.

Medlemskap i Svenska
Livräddningssällskapet
För att vara med i Nippers krävs att barnet är
medlem i Svenska Livräddningssällskapet (SLS).
Genom medlemskapet är barnet försäkrat under
verksamheten. Medlemskap löses genom att
betala 50 kr/barn till bankgiro 245-1532, uppge
namn och personnummer. Läs mer på
www.svenskalivraddningssallskapet.se.

Föreningen Livräddarna Tylösand
Varje sommar arbetar ca 80 livräddare ideellt på
vår livräddningsstation. Stranden TylösandFrösakull-Ringenäs samt Vilshärad bevakas av
livräddare alla dagar från midsommar till mitten
av augusti. Under en sommar genomför
livräddarna ca 50 olika räddningsinsatser, såsom
omplåstringar, första hjälpen, eftersök av
försvunna barn och hjälp vid drunkningstillbud.

