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VELKOMMEN TIL INSTRUKTØRSAMLING 2018  
SORIA MORIA, HOLMENKOLLEN OSLO 

Invitasjon og program 
Norges Livredningsselskap har gleden av å ønske velkommen til årets store konferansehelg. I år vil samlingen være 01.09 –  02.09 på Soria 
Moria, som ligger i Holmenkollen i Oslo. Årets samling har temaet: Selvberging, livredning og svømming i et drukningsforebyggende 
perspektiv knyttet opp mot de endringer som har skjedd i skolen. Hvordan påvirker endringene mitt virke som instruktør? 
 
Det vil bli knyttet bånd mellom våre ferdighetsmerker, progresjon og pensum i de forskjellige klassetrinn. Vi jobber alle med forskjellige 
alderstrinn, men når er det greit å lære om de forskjellige temaene? Når er vi moden for hva? Dette blir også knyttet opp mot bruken av 
assistenter i undervisningsøyemed med hensyn til ansvar og alder. 

I år deles dere inn i instruktørkategoriene store deler av helgen. Du skal kun følge en kategori. Det vil bli arrangert flere Workshops i løpet av 
helgen. Livredningsinstruktører skal til Bogstadvannet. Selvberging- og svømmeinstruktører skal ha workshop i bassenget med teori i forkant, 
se det foreløpige programmet for mer informasjon. Badevaktinstruktører vil ha egne økter med fokus på risikoanalyse, tilrettelegging av miljø 
for brukerne. Det vil bli både praktiske og teoretiske oppgaver innenfor dette. Dere som er instruktør i «Vannaktivitet for gravide» og 
«Vannaktivitet for Baby- og småbarn» har også egne workshops. 

Under årets instruktørsamling ønsker vi også å gi alle, enten man arbeider inne eller ute, en sjanse til å øve på forskjellig caser i førstehjelp slik 
at man kan føle seg litt tryggere når man har ansvar for grupper i, ved og på vann. Dette temaet får en aldri nok trening på. Vi presenterer det 
nye heftet Livreddende førstehjelp og instruktørveiledningen til dette. 

Den nasjonale dugnaden «ALLEMED» vil også få noe fokus. Workshopen avholdes av våre barne- og ungdomsrepresentanter fra klubber og 
kretser. Den har fokus på hvordan vi kan inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. 

 

NB: Vi skal ikke organisere en felles årlig prøve, men dere som har store utfordringer lokalt med å ta prøven kan ta kontakt med Torill 
Hindmarch for å finne en løsning.   
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PRISER, HOTELL OG OVERNATTING 
Hver enkelt må sende inn vedlagte påmeldingsskjema til nls.post@livredning.no.  

Deltageravgiften er kr. 1.000,- ved early bird påmelding senest 1. juni 2018.  

Etter 1. juni øker den til kr. 1.300,- frem til påmeldingsfrist 17. august. 
Ved påmelding etter påmeldingsfristen 17. august øker deltageravgiften til kr. 2.000,-.  

Påmeldinger under 2 uker før arrangementet tillates ikke. 
NB: Bindende påmelding 

Det er holdt av 30 rom fra fredag til søndag, og 100 rom fra lørdag til søndag. Dette er holdt av frem til 30.06.2018 – etter dette blir rommene frigitt. Det er 
mulig å melde seg på helt til 1. august, men rom er ikke garantert etter 30. juni. 

Hotell og overnatting ordner den enkelte selv ved å kontakte hotellet direkte:  
Oppgi kodeord: «Norges Livredningsselskap» når dere kontakter hotellet. 

Vennligst oppgi kredittkortnummer/tilsvarende ved bestilling. Avbestillinger til hotellet som gjøres etter 17. august debiteres 100%. 

Kontakt: booking@soriamoria.no – tlf. 23 22 24 50 NB: husk å oppgi allergier direkte til hotellet. 

PRISER (FORUTSETTER BOOKING FØR 30. JUNI): 
Priser fredag til søndag: 
Pris pr person i enkeltrom kr. 2.950,- 
Pris pr person i dobbeltrom kr 2.580,- (pr rom kr. 5.160,-) 

Dette inkluderer: 

• Overnatting med frokost lørdag og søndag 
• Lunsjbuffet inkl.  1 fl. mineralvann/lettøl og kaffe/te lørdag og søndag 
• 3- retters middag inkl. kaffe/te lørdag 
• Møtelokale med utstyr 
• 2 kaffepauser med kaffe/te og frukt 

Det er kun til lunsj at en drikke er inkludert. 

NB: Drikke og middag fredag kommer i tillegg. Middag fredag må bestilles ved booking av hotell.   
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Priser lørdag til søndag: 
Pris pr person i enkeltrom kr. 2.000,- 
Pris pr person i dobbeltrom kr. 1.950,- (pr rom kr 3.900) 

Dette inkluderer: 

• Overnatting med frokost søndag 
• Lunsjbuffet inkl. 1 fl. mineralvann/lettøl og kaffe/te lørdag og søndag 
• 3- retters kjøkkenets middag inkl. kaffe/te/ lørdag 
• Møtelokale med utstyr 
• 2 kaffepauser hvorav 1 med oppskåret frukt. 

NB: Det er kun til lunsj at en drikke er inkludert. 

 

Pris dagpakke (2 dager) samt middag lørdag kveld kr.  1.690,-  pr. person 
Dette inkluderer: 

• Lunsjbuffet inkl. 1 fl. mineralvann/lettøl og kaffe/te lørdag og søndag  
• Møtelokale med utstyr 
• 2 kaffepauser hvorav 1 med oppskåret frukt. 
• 3- retters kjøkkenets middag inkl. kaffe/te/ lørdag 

NB: Det er kun til lunsj at en drikke er inkludert. 

 

Pris dagpakke (2 dager) kr. 1.180,- pr. person 
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PROGRAM: 

Lørdag: 
 Livredning og svømming Selvberging og svømming Baby og småbarn Vanngym Badevakt 

08:30 – 08:55 Fellessalen for alle 

Registrering 

09:00 – 09:15 Åpning  

09:20 – 10:10 BU presentasjon og workshop om nasjonalsatsing på inkluderende arbeid; ALLEMED 

10:10 – 10:30  Pause med forflytting 

10:30 -12:45 Bogstadvannet 
10:30 Avreise med buss 
Valg av aktivitet: 
1: Livredder nivå 2, 
Organisering når man har 
en gruppe ut på vannet et 
stykke fra land 
(livredningstrening, 
skoleturer m.m.). 
 
2: Læreplan: Testøvelser 
og aktiviteter 
 

12:30 reise tilbake til 
hotellet. 

Bassenget 
10:30 – 11:30 

Ferdig skiftet til 10:30  

Praktisk: Merkene 
Havfrue og Neptun. 
Delmål for disse merkene 
og aktivitetsbank 

Grupperom  
1200 – 12:45 
Teori: Merkene Havfrue 
og Neptun. Delmål for 
disse merkene og 
aktivitetsbank. 

Fellessalen 
10:30 – 13:00 

Å lage en dialog, 
læringsmål, lek, 
aktivitet for 
baby/småbarn 

Konkurranse – Gjett 
alderen på 
Baby/småbarn? 

Grupperom  
10:30 – 11:20 

Workshop – 
Erfaringer, 
utfordringer, mål og 
vanskelighetsgrader 

 

Bassenget 
11:30 – 12:30 
Ferdig skiftet til 11:30  
Workshop: Praktiske 
øvelser 

Grupperom 
10:30 – 12:00 

Om nye 
internasjonale 
retningslinjer for 
svømmehaller. 
Tilrettelegging for 
brukerne. 

Bassenget 
12:00 – 12:45 
Workshop: 
Risikoanalyse 

13:00 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 
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14:00 – 15:00 Fellessalen 

Hvordan bruke HMS i din 
hverdag?  
Alle får utdelt NLS HMS 
mappe 

Grupperom 

Teori og workshop: 
Selvberging, 
vannkompetanse og 
vanntrygghet. Hvordan 
får vi til dette?  

 

Grupperom 

Workshop: 
Diskusjonsforum. 

Hvordan bygge en 
aktivitetsbank? 

Valgfritt en av de 
andre temaene 

Bassenget 
14:00 – 15:00 
Ferdig skiftet til 14:00 

Tilsyn og sikkerhet, 
praktisk øvelser for 
bruk under kursing. 

15:15 – 16:00 Fellessalen for alle 

Tema: Formidlingskunst 

16:00 – 17:00   Gjennomgang av NLS kursstigen med begreper og nytt kursmateriell  

Søndag  
 Livredning og 

svømming 
Selvberging og 

svømming 
Baby og småbarn Vanngym Badevakt 

 

09:00 – 09:30  

Fellessalen for alle 

Om førstehjelpsheftene v/ Linda Melander 

09:30 – 10:30 Workshop: Hvordan lager vi caser og hvordan bruker vi de i kursing og undervisning 

10:30 -12:15 Førstehjelpscaser 
(inne/ute) 

Førstehjelpscaser området 
(inne/ute) 

Førstehjelpscaser 
Basseng/Garderobe 

Førstehjelpscaser 
Basseng/Garderobe 

Førstehjelpscaser 
Basseng/Garderobe 

12:30 -13:00 Fellessalen for alle 

Oppsummering og veien videre 

 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

 


