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Bevakning
Ännu en sommar och bevakningssäsong har passerat– och vilken sommar det blev!
Sol och värme nästan varje dag vilket också synts på stranden och antalet badgäster
som besökt stranden. Livräddarna Tylösand har sju livräddningsområden som
samtidigt bevakas av åtta livräddare och en livräddningschef (CH). I våra
livräddartorn finns sjukvårdsutrustning, livräddningstorped, kikare, flytväst, spade
samt vattendunk. Livräddartornen är utrustade med en gulvit och en röd
bevakningsflagga. Den gulvita flaggan är hissad när stranden är bevakad. Den röda
flaggan hissas om förhållandena bedöms som farliga av livräddaren på platsen, till
exempel för att varna för starka utströmmar. Den röda flaggan lämnas kvar vid
bevakningens stängning om förhållandena inte förbättrats.

Ungefär 80 stycken glada och motiverade livräddare från norra till södra Sverige har
varit en del av vårt bevakargäng och gjort Tylösands strand trygg och säker – från
midsommar till mitten av augusti. Karin de Michiel som bevakningschef (BC) samt
Livräddarna Tylösands styrelse har även funnits till hands på stationen under
bevakningssäsongen.
Förutom alla fantastiska livräddare som arbetat ideellt under sommaren vill vi även
uppmärksamma några som hjälpt till som arbetsledare/CH och hustomte: Hampus
Rasmussen, Christoffer Nygard, Sabina Halvarsson, Janiel Johansson, Tanja MäkiRunsas, Josefine Palm, Tomas Jakobsson, Pontus Huber, Camilla Ekmark samt Lisa
Nyqvist. Stort tack!

Motor Halland har under sommaren ställt två fordon till vårt förfogande vilket
underlättat genom minskade kostnader och transporten av och för livräddarna.

Pilotprojektet med att implementera drönare som en del av larmkedjan i samband
med drunkning och som ett komplement till ordinarie livräddningsverktyg fortsatte
under sommaren. Det utbildades fler piloter, men inte riktigt i den utsträckning som
önskades innan säsongen. Projektet planeras fortsätta då vi anser att drönare har en
viktig roll vid olyckor och sökarbete. Projektledare är Niklas Rosenberg.
Livräddarna har även, som tidigare år, en god kommunikation och samarbete med
Hotell Tylösand och varit behjälpliga på konserter med första-hjälpen insatser. Vi har
även haft andra uppdrag som att hjälpa till vid Tylösand Aquathlon & Swim, haft
säkerhetsutbildning för ungdomar vid konfirmationsläger i Halmstad samt vid
Wakeboardparken i Grötvik, bevakat och hjälpt Livräddarna Varberg vid Open-Water
Swim samt vid ”Regattan” för Högskolan i Halmstad.
Säsongen har inneburit att ett flertal insatser utförts av våra bevakande livräddare både på stranden och i havet. Till vår glädje har vi klarat målet noll drunkningar! Hela
28 räddningar har skett i havet.
Från loggboken:
Tillbud hav

Antal

Assistans från hav till land

13

Hjälp pga utström

15

Sammanställning tillbud hav

28

Tillbud strand

Antal

Sårskada

8

Huvudtrauma

3

Hjälp pga sjukdom/allergi

3

Omhändertagande pga berusning

3

Saknat barn/förälder

1

Omhändertagande av anhörig

2

Skadad extremitet

3

Omplåstring

1

Medvetslöshet

1

Transport till vårdcentral/sjukhus

4

Totalt tillbud strand

29

Evenemang
Säker sommar & SLS infoturné
Även i år har vi genomfört ”Säker sommar” i Halmstad och Oskarström för ca 1 000
åk 5:or. Samtliga elever fick genomföra olika stationer som innehöll tipspromenad,
bad- och båtvett, livräddning, flytvästgenomgång samt att simma 200m. Det
genomfördes också säkerhetsförevisningar och information om flytvästar och
livräddningsredskap. SLS turnén innebar även en förevisning för Borås-kolonin. Vi
tackar de totalt ca 40 SLS-are som deltagit under infoturnén och förevisningarna.
Livräddardagen
Den 20 juli arrangerades den traditionsenliga Livräddardagen tillsammans med
samhällets räddningsorganisationer och vår sponsor Lions Club Söndrum-Tylösand.
Allmänheten fick bevittna hur samhällets olika räddningstjänster samarbetar och hur
en räddningsinsats kan gå till. Helikopter, sjöräddning, ambulans och
räddningstjänsten förevisade. Livräddarna samt nippers genomförde också en
uppvisning.

Livräddarskolan
Livräddarskolan i Tylösand har under året bedrivit olika kursverksamheter. I april höll
Hampus Rasmussen och Louise Brädde en Poollivräddarutbildning. Under
sommaren anordnades tre havslivräddarutbildningar. Dessa gav oss totalt 35 nya
stolta havslivräddare!
Årets instruktörer var Stephanie Parke, Pontus Carlsson, Louise Brädde, Martin
Fehne, Joel Busk, Stephen Saarinen, Hampus Rasmussen, Johan Skogmalm,
Fredrik Wickbom och Christofer Nygard. Till årets livräddare samt SLS stipendiater
utsågs Niklas Stam, Gustavsberg och Elinore Byrlén, Klippan.

Utöver ovanstående har det bedrivits ett antal kortare kurser (se nedan) som t.ex.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som haft delar av sin
utbildning hos oss samt andra skolor. Lärare och instruktörer har gjort en förtjänstfull
insats tillsammans med assisterande livräddare och en god standard har uppnåtts.
Skolchef Louise Brädde har med Leif Karlborg styrt verksamheten under
utbildningssäsongen.
Nedan återges en sammanställning över de utbildningar som genomförts på
Livräddarskolan.

Datum

Utbildning

14-15 april

CH utbildning

17 april

Sjöfartsverkets konferens

21-22 & 28-29 april

Poollivräddarutbildning, Helsingsborgshem

28-29 april

Drönarutbildning

10-11 maj

Upptaktsträff - havslivräddarinstruktörer

12 maj

CH-träff med bevakningschef inför säsongen.

14 -15 maj

SLS riksorganisationen: Vattenambassadörer

19 maj

Fortbildning poollivräddare, Malenabadet, Båstad

22-24 maj

Vattenlivräddning räddningspersonal

29-31 maj

MSB SMO, Vattenlivräddning, Revinge

1-2 juni

Vattenräddningsutbildning, räddningstjänsten Stor Göteborg

4-8 juni

MSB SMO, Vattenlivräddning, Revinge

7-8 juni

Säker sommar, Halmstad och Oskarström

13 juni

HLR/Första hjälpen, Kyrkoförvaltningen Söndrum

16 – 30 juni

Havslivräddarutbildning Skåne

28 juni

Vattenlivräddning, konfirmander

2-15 juli

Havslivräddarutbildning A

11 juni- 3 aug.

Förevisning utbildning Borås, Varberg

16-29 juli

Havslivräddarutbildning B

20 juli

Livräddardagen

30 juli – 1 augusti

Nippersläger

2-5 augusti

Utvecklingsläger, livräddning som sport

6-17 augusti

SLS riksorganisationen: Simlärarutbildning

27 augusti

HLR/Första hjälpen utbildning

4-7, 10-13 augusti

MSB SMO, Vattenlivräddning, Revinge

Nippers – barn- och ungdomsverksamhet
Nippers är vår barn- och ungdomsverksamhet. Under söndagar från
midsommarhelgen och till mitten av augusti har nippers pågått. Barnen/ungdomarna
har varit mellan 2-17 år. Antalet barn har varierat per gång mellan 60-120 st. Totalt
har över 200 olika barn deltagit i nippers under sommaren!

Ledarna brukar grovt dela in barnen i tre åldersgrupper för att kunna anpassa
övningarna efter kunskapsnivå. Grunden i nippers är att barnen ska känna sig trygga
i havet. I nippers vill vi också introducera grundläggande livräddningskunskap,
tävlingsmoment samt första hjälpen. Barnen tränar på stranden och i havet i alla
väder. De lär sig om vågor, strömmar, paddla bräda eller hantera en
livräddningstorped och livboj.

Vår verksamhet väcker intresse medialt. I augusti kom SVT från programmet Lilla
Aktuellt och filmade vår nippersträning och intervjuade Axel Vaide och Stella
Isaksson om vad de lärt sig och vad som är viktigt att tänka på vid bad i hav. Det blev
ett fint och bra inslag som sändes den 22 augusti.

Flera nippers deltog också med fina resultat på SM i hav som arrangerades i augusti.
Det märks att våra nippers lär sig mer från år till år och lyckas bra även i konkurrens
med andra föreningar. Några nippers deltog även i de Danska mästerskapen i början
av september vilket ger bra övning i tävlingsmomenten.
Vår sista aktivitet för sommaren med
nippers var att hjälpa Simklubben Laxen
med en aktivitet för parasimmarna.
Några ledare och barn hjälpte till så att
deltagarna fick åka motorbåt, paddla
bräda och rädda person med torped. Kul
och givande för oss alla!
Nippersledarna tackar barn/ungdomar,
bevakande livräddare och föräldrar för
ännu en fantastisk sommar!

Sommarsimskolan i Tjuvahålan
Under tre veckor i juli genomfördes havssimskola i Tjuvahålan. Ett 60-tal barn deltog i
undervisningen som skedde mån-fredag under dessa veckor. De flesta barn var
mellan 4-7 år. Den 20 juli var det en gemensam avslutning för samtliga grupper.
Efter upprop och uppvärmning
startades undervisningen i vattnet.
Undervisningen handlade främst om att
skapa vattenvana i havet, eftersom det
är stor skillnad mot att vara i en
bassäng. Vattenvana innebär bland
annat att kunna doppa huvudet under
vattnet och vara trygg med det. Det
handlar också om att kunna flyta, glida
och simma. Med de äldre barnen
tränades även på att utöka deras
vattenvana och de övade mer på de
olika simsätten och simteknik. Bad- och
båtvett, larmrutiner och grundläggande
livräddningskunskap lärdes också ut,
som t.ex. förlängda armen och kast och
simning med livboj.
Ansvarig simlärare var Sara Karlborg och simlärarassistent var Emma Skantz. Detta
var Saras sista sommar som simlärare i Tjuvahålan. Tack för dessa år!

Tränings- & tävlingsverksamhet
Under sommaren har tränings- och tävlingsverksamheten ökats. Gemensamma
träningar har arrangerats på onsdagar hela sommaren, men det har även blivit
många sporadiska träningar. Under havslivräddarkurserna har en så kallad
”tisdagstävling” genomförts för att visa kommande livräddare att det går att tävla i
livräddning.
SM i havslivräddning
Ungefär 90 deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland deltog under
lördagen den 18 augusti i Svenska öppna mästerskapen i havslivräddning i Tylösand
– seniorer, juniorer och nippers. Tävlingen arrangerades av Livräddarna Tylösand i
samarbete med Svenska Livräddningssällskapet.

Väderförhållandena var utmanande då det bjöds på både sol, vind och en hel del
vågor. Detta satte verkligen de tävlandes skicklighet i vattnet på prov – både för stora
och små.
Vår lokalklubb kammade hem många pallplatser i samtliga klasser och avslutade
säsongen med ett rikligt medaljregn! Livräddarna Tylösand fick även behålla det fina
vandringspriset för starkaste lokalförening, vilket vi är glada för! Vi vill tacka
funktionärer, medhjälpare och tävlande för ett bra arrangemang.

Junior EM i Skottland
Våra duktiga juniorer Anton Swedblom och Matilda von Sicard blev uttagna att
representera Sverige vid junior EM på Irland, i mitten av september, där 13 nationer
fanns representerade. Tävlingarna inleddes med två dagar i bassäng i Limerick och
följdes av tre dagars tävlande i hav i den vackra semesterorten Kilkee. Då Sverige
representerades av fyra juniorer både på herr- och damsidan ställde både Anton och
Matilda upp i många laggrenar utöver de individuella. Båda gjorde bra ifrån sig.
Matildas främsta placering blev en 8:e plats i surfski och Anton kom på en fin 14:e
plats i samma gren. Bra jobbat båda två!

Kommunikationsinsatser
Livräddarna Tylösand har fått mycket uppmärksamhet i media under sommaren i
olika kanaler. Fram för allt så vi gjort insatser som räddat liv. I övrigt försöker vi att
synas i sociala medier och kommunicerar nyheter och speciella händelser. Varje dag
under bevakningsperioden görs inlägg som beskriver olika delar av vår verksamhet
samt information om aktuell vattentemperatur.

Tack ALLA som på olika sätt gjort denna säsong genomförbar!
Peter Karlborg – ordförande
samt styrelse – Henrik Kjaergaard, Louise Brädde, Niklas Rosenborg, Patrik
Svensson, Sophia Arslan och Åsa Swedblom.

Följ oss i sociala medier:
Instagram: @livraddarnatylosand
Facebook: Livräddarna Tylösand

Skribenter: Peter Karlborg, Sara Karlborg, Karin de Michiel, Louise Brädde &
Urban von Sicard – sammanställt av Pernilla Isaksson
Foto: Patrik Svensson, Sophia Arslan & Fredrik Isaksson

