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Vi är en ideell förening, skänk gärna ett bidrag, litet som stort. Ditt bidrag gör skillnad.
Hjälp oss att hjälpa!
Swish 123 55 44 838

Bevakning
Bevakningssäsongen som passerat har fungerat bra. Livräddarna Tylösand har sju
livräddningsområden som samtidigt bevakas av nio livräddare och en
livräddningschef (CH). I våra livräddartorn finns sjukvårdsutrustning, kikare,
livräddningstorped, 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 70 livräddare från många olika delar
av Sverige har varit en del av vårt
bevakargäng och gjort stranden på Tylösand
trygg och säker – från efter midsommar till
mitten av augusti. Sofia Karlborg 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: Lina
Brynjebo, Janiel Johansson, Stephanie
Parke, Jenny Rosencrantz, Simon
Gottfridsson, Carmen Zöscher, Ulrika Fridh,
Colin Johansson, Dennis Skoog, Marcus
Olander, Martin Adner och
Faustino Custance. Stort tack!
Bilmånsson & Land Rover Sverige har under sommaren ställt två fordon till vårt
förfogande vilket underlättat genom minskade kostnader samt transport av och för
livräddare.
I år var det den sjätte säsongen för vår drönarverksamhet och det blev en mycket
lyckad säsong. Vårt mål har varit att alla livräddare som har kommit till vår station ska
ha fått en utbildning som har gjort dem till pilot på våra drönare. Det har övats flitigt
med drönaren och den har även varit med vid larm som ett effektivt hjälpmedel vid
eftersök. Under säsongen har det funnits två drönare redo på stranden under

bevakning, en vid torn fyra samt en vid huvudtornet i Tylösand. Dessa har testkörts
varje morgon.
Vi har även under denna säsong haft en
drönarmodell från Karolinska Institutet
(KI), denna har fungerat bra för vår
verksamhet. Modellen har visat sig passa
oss mycket bra då den är billigare,
smidigare, stabilare, har bättre
bildöverföring och är mer
användarvänlig. Detta tror vi påverkat
intresset för att öva med drönaren och har
också lett till en större pålitlighet för drönaren vid skarpa olyckor. Karolinska Institutet
driver också ett projekt som går ut på att lära upp en AI-programvara att hjälpa till vid
eftersök. Livräddarna Tylösand deltar i projektet genom att förse KI med bilder av
simulerade drunknade personer. Drönaren har uppmärksammats i media vid olika
tillfällen.
Livräddarna har även, som tidigare år, en god kommunikation och samarbete med
Hotell Tylösand. Vi hjälpt till vid hotellets konserter med första hjälpen insatser samt
när de upplever att de behöver annan hjälp med första hjälpen insatser. Vi har även
haft andra uppdrag så som säkerhetsutbildning för ungdomar vid konfirmationsläger i
Halmstad.
Under säsongen har allmänheten haft möjlighet att testa sin
simkunnighet, dvs simma 200m längs stranden och därefter
kunnat köpa simborgarmärket.

Säsongen har inneburit att ett flertal insatser utförts av våra bevakande livräddare både på stranden och i havet.

Från loggboken:
Tillbud hav

Antal

Sök efter person

11

Hjälp pga. strömt vatten

7

Badgäst med uppblåsbar artikel hämtad
med båt

15

Larm till 112 i samband med tillbud hav

14

Totalsumma tillbud hav

47

Tillbud strand

Antal

Omhändertagande sjukdomsfall / skada

28

Alkoholpåverkan

4

Hjärtstopp

1

Brand

1

Borttappade barn

3

Fjärsing

2

Totalsumma tillbud strand

39

Att arbeta förebyggande är en stor del av livräddarnas arbete. Uppskattningsvis
handlar det om mer än 3500 olika insatser som till exempel muntliga tips, råd och
uppmaningar till badgästerna, att hämta in flytleksaker på drift, att ta bort skaderisker
på stranden, kontrollera livräddningsutrustning. Det kan även handla om att hissa röd
flagg när det finns starka utströmmar eller upplysa genom våra informationstavlor.
Det förebyggande arbetet är mycket viktigt i vår verksamhet.

Covid -19
Då det pågår en pandemi i världen har vi försökt att ställa om delar av vår
verksamhet istället för att ställa in. Innan säsongen gjordes riskanalyser på all vår
verksamhet, vilket lett till en del förändrade rutiner som t.ex. tydligare städrutiner i
boendet, spritning av all utrustning flera gånger per dag, alla ytor tvättas med

ytdesinfektionsmedel, inga personer som varit förkylda eller haft något symptom har
varit delaktiga i vår verksamhet, vid bemötande av personer som behöver hjälp har
livräddare utrustats med visir, mask och handskar. Alla som har varit boende i
livräddarhuset och varit en del av vår verksamhet har testats för Covid innan de har
fått komma in i livräddarhuset.

Evenemang
Livräddardagen
Den 23 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
Under 2021 har livräddarskolan i Tylösand bedrivit olika kursverksamheter.
Under sommaren har vi arrangerat tre havslivräddarutbildningar. Dessa gav oss totalt
40 nya stolta havslivräddare!
Årets utbildare var Joel Busk, Josefin
Palm, Jonna Engström, Lisa Nyqvist,
Anna Björk, Stephen Havstorm och Ida
Holmqvist. Stort tack!
Till årets livräddare samt SLS
stipendiater, till minne av Leif Karlborg,
utsågs Sigrid Algesten och Kajsa
Pommer.

Utöver ovanstående har det bedrivits ett antal kortare kurser som till exempel
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Blå stjärna, Livtjänst som haft

delar av sin utbildning hos oss. Vi har även i år åkt till andra orter och hjälpt våra
grannregioner för att bemanna upp utbildningar, såsom poollivräddar- samt
simlärarutbildningar. Det har också arrangetars ett antal HLR-kurser, upptaktsträff
och CH/tomte-träff.
Utbildare har gjort en förtjänstfull insats med deras kunskap och engagemang och
har tillsammans med assisterande livräddare visat på att en god standard har
uppnåtts. Skolchef Louise Brädde har ansvarat för utbildningsverksamheten under
säsongen.

Nippers – barn- och ungdomsverksamhet
Nippers är vår barn- och ungdomsverksamhet. Under fem
söndagar från första helgen i juli och till början av augusti har
nippers pågått. Barnen/ungdomarna har varit mellan 2-17 år.
Antalet barn varje söndag har legat runt 100 deltagare. Totalt
har över 200 olika barn deltagit i nippers under sommaren!

Ledarna har delat in barnen i tre olika grupper 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. Många
föräldrar är med i vattnet vilket vi är tacksamma för. De har nog också lärt sig en del
under säsongen.
Under våren har två ungdomsledare utbildats för
Livräddarna Tylösand, Simon Swedblom och Lukas
Isaksson. Under augustimånad var de med och höll i
Youth camp på Tylösands strand. Livräddarna
Tylösands Nippers har även varit medverkande på en
reklamfilm för Nippersverksamhet i Sverige som
kommer att släppas på Svenska
Livräddningssällskapets sociala medier.

Sommarsimskolan i Tjuvahålan
Under fyra veckor i juli genomfördes kostnadsfri 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.
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 Sofia Ekström
tillsammans med Tarek Alahmad. Sofia bor
i Stockholm under övriga året men varit på
västkusten under sommaren. Både Sofia
och Tarek har gått sin simlärarutbildning
hos Svenska Livräddningssällskapet. Till
deras hjälp i simskolan har de haft Stella
Isaksson, David von Sicard och Olivia Meiton.

Tränings- & tävlingsverksamhet
Under våren har det varit svårt att få träningstider i Arenabadet
p.g.a. pågående pandemi så inomhussäsongen har inte varit så
aktiv. Under sommaren har våra atleter tränat i havet. Vi hade även
deltagare från Tylösand, Simon Swedblom, som representerade
Sverige under EM i livräddning i Spanien. Grattis till fina
prestationer Simon!

Niklas Bengtsson memorial
Livräddarna Tylösand stod som arrangörer för Niklas
Bengtssons memorial den 14 augusti i Tylösand. Klasserna
var senior, junior och nipper.
Livräddarna Tylösand vill tacka funktionärer, livräddare,
medhjälpare, ledare, publik och tävlande för bra samarbete
och arrangemang. Tack!

Projekt: Jag har aldrig testat friluftsliv i öppet vatten
Livräddarna Tylösand har i samarbete med
Svenskt Friluftsliv erbjudit skolungdomar från
Halmstads östra del att testa sin vattenkunskap
tillsammans med oss under en vecka i augusti på
Östra stranden. Under besöket fick eleverna:
- Prova på att bada med flytväst.
- Prata om bad, båt och isvett.
- Testa på att rädda med förlängda armen.
- Testa simkunnigheten genom att prova att
simma 200 meter i öppet vatten.
- Ta del om olika informationsmaterial om
vattenkunskap.
-

Kommunikationsinsatser
Livräddarna Tylösand har fått mycket uppmärksamhet i media under sommaren i
olika kanaler. Framför allt då vi gjort insatser för att rädda liv, men även med
förebyggande budskap. I övrigt försöker vi att synas i sociala medier för att
kommunicera nyheter, speciella händelser och vattenkunskap. Nästan varje dag
under bevakningsperioden görs inlägg som beskriver olika delar av vår verksamhet.
Ansvarig för kommunikationen under sommaren
har varit Louise Brädde, Sofia Karlborg, Pernilla
Isaksson samt Peter Karlborg.

Marknadsföring
Hos Livräddarna Tylösand säljs produkter med vårt
varumärke på där vinsten går till Livräddarna
Tylösands verksamhet. Produkterna finns att hitta
på våra sociala medier. Sarah Chiche jobbar en
stor del med dessa produkter, Tack Sarah!
Följ oss för att få veta vad som händer hos oss:
Instagram: @livraddarnatylosand
Facebook: Livräddarna Tylösand
Linkedin: Livräddarna Tylösand

Verksamhetskoordinator
Under året har Livräddarna Tylösand haft en verksamhetskoordinator på 50%, Louise
Brädde. Detta är en projektanställning tillsammans med Svenska
Livräddningssällskapet som pågår under tre år, projektet startade juni 2020. Louise
sköter bokningar, sponsring, administrativa uppgifter mm. Du når henne på
louise@tylosand.net

Stort Tack till ALLA
som på olika sätt gjort denna säsong genomförbar!

Peter Karlborg – ordförande
Tillsammans med styrelsen som består av Håkan Waide, Henrik Kjaergaard, Ingmar
Engström, Patrik Svensson, Karin De Michiel, Tilda Funck Lerner samt adjungerande
Sofia Karlborg

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

