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Livräddarna Tylösand
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Bevakning
Ännu en sommar och bevakningssäsong har genomförts. Trots varierande väder och
vind har 105 glada och motiverade livräddare från norra till södra Sverige varit en del
av vårt bevakargäng och gjort Tylösands strand trygg och säker. Karin de Michiel, ny
bevakningschef, har tillsammans med livräddare funnits på Tylösands strand under
veckorna 25-32 mellan kl. 10-18 då bevakningen pågått. Under säsongen har även
lokala livräddare stöttat upp vid behov då vi ibland haft svårighet att fylla vissa
bevakningsveckor. Livräddarna har även, som tidigare år, assisterat Hotell Tylösand
och varit behjälpliga på konserter med första hjälpen insatser.

Livräddarna Tylösand har sex 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 ej förbättras.

Sjöfartsverket har även i år ställt en RescueRunner till vår verksamhet som
komplement till vår övriga utrustning. Tack till Sjöfartsverket och SSRS som bidragit
med assistans under säsongen.
Under bevakningssäsongen har flera insatser utförts av våra bevakande livräddare både på stranden och i havet. Till vår glädje har vi klarat målet noll drunkningar!

Från loggboken:
Tillbud hav

Antal

Sök efter person

1

Hjälp pga utström

4

Sök efter person i vattnet

1

Sammanställning tillbud hav

6

Tillbud strand

Antal

Sårskada

7

Misshandel (åtgärd omplåstring)

1

Omhändertagande pga berusning

2

Saknat barn/förälder

7

Luxation

2

Trauma rygg

1

Omhändertagande av anhörig

1

Bröstsmärta

1

Skadad extremitet

1

Berusning med domning i extremitet

1

Medvetslös person

2

Utmattning/värmeslag

1

Totalt tillbud strand

27

Drönarprojektet
Sverige har blivit först i Norden att implementera drönare som en del av larmkedjan i
samband med drunkning. Detta för att öka chanserna att rädda livet på personer som
har hamnat under vattnet. Att implementera drönare som ett komplement till ordinarie
livräddningsinsatser grundar sig i forskningsresultat från Karolinska Institutet.
Forskaren, ambulanssjuksköterskan och livräddaren Andreas Claesson genomförde i
fjol en studie där man jämfört hur effektivt en drönare kan upptäcka en docka som
befinner sig under vattenytan jämfört med traditionell skallgångskedja på 14
personer. Resultatet visade att det går att spara in värdefull tid då drönaren vid
samtliga försök hittade dockan snabbast. Tid som är värdefull när det gäller hjärtlungräddning.
Svenska Livräddningssällskapet beslutade att implementera drönare som ett
komplement till ordinarie livräddningsverktyg. Livräddarna Tylösand fick uppdraget

och blev därmed första stranden att testa och implementera arbetet i ordinarie rutiner
under sommaren 2017.
SLS tillsammans med lokalföreningen
Livräddarna Tylösand har gjort ett
omfattande arbete bakom kulisserna
med att ansöka om olika tillstånd under
våren och under sommaren lades fokus
på utbildning och utformning av rutiner.
Livräddarna Tylösand har utbildat 4
drönarinstruktörer, vilka i sin tur har
utbildat 6 livräddare till diplomerade
drönarpiloter. Till nästa sommar kommer
fler livräddare att utbildas. Drönaren som
livräddningsverktyg är här för att stanna
och utvecklas inom vår verksamhet.
Detta initiativ är ännu ett exempel på att vi är i framkant i arbetet med att rädda liv
och i vår strävan efter att nå vår vision - noll drunkningar.

Evenemang
Säker sommar & SLS infoturné
Även i år har vi genomfört ”Säker sommar” i Halmstad, Oskarström och Falkenberg
för ca 1 400 åk 5:or. Samtliga elever fick genomföra olika stationer som innehöll
tipspromenad, bad- och båtvett, livräddning, flytvästgenomgång samt att simma
200m. På utebaden i Knäred, Veinge och Laholms simhall i samverkan med
simlärarna i Laholms kommun och dess simskolor genomfördes
säkerhetsförevisningar och information om flytvästar och livräddningsredskapför totalt
ca 150 deltagare
Under segelfesten Tall Ships Races som arrangerades i Halmstad, deltog SLS
turnén i förevisning i samverkan med sjöräddningsorganisationerna för de ca 6 000
besökarna. SLS infoturné fanns även med under Halmstad Sports Car Event där
Livräddarna Tylösand var en av de utvalda stipendiaterna. Eventet hade ca 5000
besökare under helgen.
Vi tackar de totalt ca 40 SLS-are som deltagit under infoturnén och förevisningarna.

Livräddardagen
Den 21 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 2017
Livräddarskolan i Tylösand har under året bedrivit olika kursverksamheter. Under två
helger i mars höll Louise Brädde en simlärarutbildning för 16 deltagare. Tylösand har
lyst ut en simlärarredovisning för denna utbildning den 26 augusti. I början av juni höll
Maria Borg en poollivräddarutbildning med totalt 9 deltagare.
Under sommaren anordnades tre havslivräddarutbildningar. Dessa gav oss totalt 31
nya stolta havslivräddare. Årets instruktörer var Stephanie Parke, Camilla Ekmark,
Johan Skogmalm, Fredrik Hasselblad, Stephen Saarinen, Linnea Bomgren, Joel
Busk, Ida Holmqvist och Christoffer Nygard. Årets livräddare samt SLS stipendiater
som utsågs var Johanna von Sicard - Halmstad samt Rasmus Banck - Göteborg.
Utöver ovanstående utbildningar har det
bedrivits ett antal kortare kurser som t.ex.
MSB:s SMO-utbildning (från Revinge) och
olika gymnasieskolor som haft utbildning på
livräddarskolan.
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.
Startdatum

Utbildning

13 mars

Simlärarutbildning (16 st)

13 april

Ängelholm + Helsingborg test inför utbildning hav

7 maj

Båtutbildning/rescuerunner i samarbete med SSRS

16 maj

Utbildning räddningspersonal (24st)

22 maj

Utbildning skolklass Örebro (24 st)

28 maj

Inskolning Malenbadet i Båstad

29 maj

Utbildning hav/första hjälpen idrottsgymnasiet i Tranås (31 st)

30 maj + 7 juni

SMO-utbildning, Revinge, hav (65 st)

17 maj

Säker sommar i Falkenberg (ca 500 st)

2 juni

Säker sommar i Halmstad (ca 900 st)

2 juni

Poollivräddarutbildning (7 st)

10 juni

Havslivräddarutbildning (17 st, varav 2 st avbröt)

26 juni

Havslivräddarutbildning (13 st)

10juli

Havslivräddarutbildning (13 st, varav 2 st avbröt + 1 icke behörig)

10 juni

Fortbildning livräddarna Göteborg (18 st)

29 juni

Vattenlivräddning + HLR med konfirmander (32 st)

10 aug

Fortbildning lärare Malmö (20 st)

Nippers – barn- och ungdomsverksamhet
Nippers är vår barn- och ungdomsverksamhet (nippers betyder ”knatte” på engelska).
Under söndagar från midsommarhelgen och till mitten av augusti har nippers pågått.
Barnen/ungdomarna har varit mellan 2-16 år. Antalet barn har varierat per gång
mellan 50-80 st. Totalt har 150 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, att simma, paddla bräda eller hantera en
livräddningstorped och livboj.
Tack vare bidrag till vår nippersverksamhet
har vi i år kunnat köpa in nya boggie boards,
torpeder och hansalinor som vi använt
mycket. Tack! Flera nippers deltog också på
den havslivräddartävling som arrangerades i
slutet av sommaren. Det märks att våra
nippers lär sig mer från år till år och lyckas
bra även i konkurrens med andra föreningar.
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 21 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 simassistenter var Lovisa von Sicard,
Kajsa Englund och Henna Kjaergaard.

Tävlingsverksamhet
Under sommaren har tränings- och tävlingsverksamheten ökats. Några medlemmar
är nya i sporten och har tävlat för första gången, medan några andra tränat hårt inför
kommande EM i Belgien där vi har flera deltagare från klubben. Gemensamma
träningar har arrangerats på onsdagar hela sommaren, men det har även blivit
många sporadiska träningar.
SM
Havs-SM var i år på stranden SkanörFalsterbo. Livräddarna Tylösand ställde
upp med elva tävlande vilka presterade
mycket bra och tog hem fem guld, sex
silver och sex bronsmedaljer i SMklassen. Öppen klass resulterade i sju
guld, nio silver och sju bronsmedaljer. I
juniorklassen blev resultatet fyra guld,
tre silver och tre bronsmedaljer.
Med dessa fina resultat erövrade
klubben Svenska
Livräddningssällskapets nyinstiftade
vandringspris ”Starkaste lokalförening” –
vilket vi är mycket stolta över.

Tylösand Ocean Cup
Livräddarna Tylösand arrangerade den 19
augusti en tävling i havslivräddning –
Tylösand Ocean Cup 2017. 65 personer från
både Sverige och Danmark deltog under
tävlingen i klasserna senior-, junior- och
nippers. Livräddarna Tylösand lyckades även
här skapa ett medaljregn för klubben.

Kommunikationsinsatser
Livräddarna Tylösand har fått mycket uppmärksamhet i media under sommaren
genom drönarprojektet som blev en rikstäckande nyhet genom morgonsoffa,
Nyhetsmorgon, artikel i Kvällsposten, radio och lokala tidningar. Hallandsposten
skrev ett stort reportage om våra olika flaggningar, vilket har hjälpt oss i vår
informationsspridning för ökad vattensäkerhet.
Lagom till att
bevakningssäsongen startade
lanserades vår nya webb
www.tylosand.net. Enklare,
nyare och mobilanpassad! Här
finns information om vår
bevakning och våra livräddare,
om de olika utbildningar och
kurser som vi arrangerar samt
om vattenkunskap.
Även i år har vi lagt stort fokus
på att synas i sociala medier.
Nyheter och speciella händelser
kommuniceras. Varje dag under
bevakningsperioden görs inlägg
som beskriver olika delar av vår
verksamhet samt information
om aktuell vattentemperatur.
Nya banderoller och
beachflaggor har använts på
våra livräddartorn och på
stranden för att marknadsföra
vår förening.

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

