
Fagdag i drift- og
vedlikehold av bade- 
og svømmeanlegg

Renhold

Vannbehandling

Klima og ventilasjon

Service og personaladm.

Livredning og beredskap

Drift/internkontroll
med HMS og FDV

INSTRUKTØRKURS
LIVREDNING OG BEREDSKAP



KURSINNHOLD

Deltakere:  
Kurset er for de som ønsker å bli instruktører i livredning.
Deltakerne MÅ ha gjennomført kursene NGF og DHLR før kurs De må være enten 
erfaren badevakt, livredder, skiftleder, eller tidligere kurslærer i livredning. Eget 
søknadsskjema fylles ut; ligger under kurset på www.badparkogidrett.no

Kursets varighet 09.00-18.00 Avslutning siste dag ca kl 17.00.     
Det er OBLIGATORISK oppmøte.

Kurset inneholder: 
• Gjennomgang av hvordan man kan engasjere og involvere kursdeltagere i   
 teoretisk undervisning
• Rask innføring i bruk av PowerPoint/OpenOffice Impress
• Førstehjelpsinstruksjon (Instruktørkurs NGF)
• Undervisning i bruk av hjertestarter (DHLR Instruktørkurs)

• Teknikker for praktisk veiledning i bassenget og på bassengkanten

For å bli godkjent som instruktør må deltakerne i løpet av kurset vise at de:
• Har gode formidlingsevner 
• Klare å involvere kursdeltagere og se deres behov
• Kan undervise i teoretiske tema ved hjelp av PowerPoint
• Kan undervise og veilede deltagere gjennom øvelser i basseng
• Kan undervise i “Norsk Grunnkurs Førstehjelp”
• Kan undervise i “Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter”

Instruktører:
Kai Tangen - Norsk Luftambulanse,          
Reidar Nesheim - BAD, PARK OG IDRETT



Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 928 10 970

 979 06 092

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

PÅMELDING

Påmelding skjer via nettsiden
http://badparkidrett.no

Med påmelding må også søknadsskjema 
fylles ut - info ligger på hjemmesiden.

Skriv om du vil ha hotell                                      
i kommentarfeltet!

Bekreftelse blir sendt på e-post

All fakturering foregår elektronisk, enten 
som E-faktura eller via e-post.

KONTAKTINFORMASJON

BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 928 10 970 / 979 06 092
e-post: badparkogidrett@nih.no

Det er gratis parkering oppe på Sognsvann
T-bane nr 5 Sognsvann stopper rett ved.

PÅMELDINGSFRIST:  31 mai 2019

KURSDATOER 12. -14. juni 2019

DELTAKERAVGIFT

Kurspris medlemmer kr 10.450,-

Kurspris ikke medlemmer kr 12.050,- 

Hotell - Olympiatoppen

  kr 965,- (enkeltrom)

 kr 1.335 (dobbeltrom)

Ved innmelding i BPI samtidig med 
påmelding, får du kurset til medlemspris.

INKLUDERT I PRISEN

Lunsj

Kaffe/te mm

Kursmateriell

KURSSTED
Norges Idrettshøgskole 
Adresse
Sognsveien 220
0863 Oslo


