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PROGRAM SAMLING

LØRDAG 2. SEPTEMBER - STORSTUGU

Registrering og kaffe.  Salg av NLS utstyr, bøker, posters, badedrakter, og fra Klubben  
 
Åpning ved Visepresident Louis Belaska 

 
Praktisk informasjon 

Religion og Svømming: flerkulturelle utfordringer og muligheter – Dagmar Dahl 

HMS og internkontroll er viktig og ha på plass. Betydning for NLS sin organiserte virksomhet videre – Mats Melbye

Pause med forflytning

Kl 08:30 – 08:55

Kl 09:00 – 09:10

Kl 09:15 – 09:25 

Kl 09:30 – 10:15

Kl 10:20 – 10:50 

Kl 10:50 – 11:10 

Kl 11:10 – 11:50

Kl 11:50 – 12:00

Kl 12:00 – 12:45 

 

12:45 – 13:00

13:00– 14:00

14:00 – 15:00

15:00– 15:30

15:30 - 16:30

16:30 – 17:15

17:15 – 18:30

19:45

SELVBERGING OG LIVREDNING
STORSTUGU

BABY OG SMÅBARN
KARISTUGU

BADEVAKT
VESLESTUGU

Svømmeopplæring I 
skolen: Introduksjon av ny bok 
knyttet til kurs for 
lærere. Hovedvekt på HMS for 
organisert virksomhet 
– Mats Melbye 

Babysvømming og sosial kom-
petanse. Betydning av gode 
relasjoner for 
oppvekst. 
– Lisen Olsen

Belastningsskader og farer med å 
jobbe i svømmehall. 
Service forventet av de som job-
ber som badevakt 
– Bård Pedersen

Pause

Prosessen ved ha ansvar for en 
gruppe ute, 
forebygging, beredskap og gjen-
nomføring. 
– Bente Wainosdatter Laaksø
 

Helse og Førstehjelp: Generelle 
utfordringer for instruktører, 
vanlige 
spørsmål fra foreldre
– Anette ten Kate

 

Workshop: Risk Assessment i 
utebassenget. Observasjoner, 
identifisere hotspots og blind- 
soner. Sikkerhetsinformasjon tavle. 
– Bård Pedersen og Bjarne  
Skogsholm, gruppearbeid
 

Pause før lunsj – mulighet til å se på utstilling og salgsartikler.

Lunsj

14:15 Hentes av buss og kjøres til 
Mjøsa.
14:45 Tilpasset selvberging og 
svømmeaktivitet. Praktiske 
øvelser for alle i vannet.  
Hvordan man sikrer aktiviteten 
og gjennomfører øvelsene for de 
forskjellige klassetrinn.  
Instruktører sikrer for hverandre. 
– Bente Wainosdatter Laaksø

Aktivitet fortsetter

Skift og retur til Hunderfossen

17:15 Skifting
17:30 Demonstrasjon i bassenget 
(knyttet til videregående aktivitet 
i merkene våre). Tema: detal-
jstyring av teknikk for å oppnå 
effektive svømmetak under 
selvberging og livredning
– Rune Tyholdt

14:00 – 16:30 Workshop: Sosial 
kompetanse relatert til praksis. 
Hvordan kan det oppnås i  
praksis.  
Erfaring fra instruktørene. 
– Ledet av Hoved- 
instruktørene i vannaktivitet for 
baby og småbarn

Aktivitet fortsetter

10 min pause, deretter felles 
avgang til parken + skifting

Øving på HLR i vannet med junior 
dukke, organisering av foreldrene 
i en uhellssituasjon. Praktiske 
øvelser. 
– Linda Melander og Hege Haug

 14:00 – 16:30 Progresjon for 
hvordan man kjører et badevakt- 
kurs.
– Bård Pedersen og Bjarne 
Skogsholm

Aktivitet fortsetter

10 min pause, deretter felles 
avgang til parken + skifting

Nakkeskade og bruk av båre,
Løft opp på kanten, epilepsi an-
fall, pusteteknikk og
Dykk, HLR i vannet
– Bård Pedersen og Bjarne 
Skogsholm

Pause med frukt

Oppmøte i resepsjon for felles avgang til Eventyrgrotta og Trollsalen for 3- retters middag



PROGRAM SAMLING

SØNDAG 3. SEPTEMBER

Baby & Småbarn + Badevakt oppmøte i parken, Livredning og selvberging oppmøte utenfor resepsjonen.

Førstehjelpcaser, både ute og inne – Hovedinstruktører i førstehjelp  
NB: badetøy og klær i forhold til vær viktig

Pause/Frukt og utsjekking

Oppsummering: Veien videre: Utdanning av instruktører lokalt, betydning av praksis før kurs og behov for et 
korps med erfarende instruktører som er praksisinstruktører. Betydning av instruktørkort, presentasjon av 
nye publikasjoner (livredningstest og kurs for publikum). – Torill Hindmarch 

Avslutning av Generalsekretær John-Inge Austad
 
Lunsj. Vel Hjem!

Kl 09:00 

Kl 09:15 – 11:15

Kl 11:15 – 11:45 

Kl 11:50 – 12:20 

Kl 12:30 – 12:50 

Kl 13:00 




