
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

INSTRUKTØRSAMLING
LIVREDNING OG BEREDSKAP



KURSINNHOLD

Foreløpig program 2.-3- september
2. september kl 10.00-17.30 - på Olympiatoppen
3. september kl 08.00-14.00 - på Norges Idrettshøgskole (vi avslutter med lunsj kl 13.00)

• Retningslinjer for HLR fra Norsk Recucitasjonsråd v/Kai - gjennomgang og praktisk trening
• Redningsutstyr, bruk av ulike typer - erfaringsutveksling
• Kursgjennomføring, hva fungerer - hva må vi endre - erfaringsutveklsing
• Praktisk trening i vann
•  oppvarming
•  svømmeprogram - hvordan bedre egen teknikk
•  praktiske øvelser i vann
•  livreddertest

Det er dere instruktører som vet hvor “skoen trykker”, og som har erfaring fra kursgjennomføring - 
deres bidrag til diskusjonen på samlingen er uvurderlig!

Instruktører og kursledere:
Kai Tangen, Reidar Nesheim, Jon Hveding, samt rep Norges Idrettshøgskole, Alice Boyd 

Livredning og beredskap er en del av Kursstige bad, en kompetansegivende kurspakke bestående av 
syv moduler utarbeidet av     

BAD, PARK OG IDRETT og Fagforbundet, og i samarbeid med badelandene.no på modulen Livredning 
og beredskap

Målsetting: 

Gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell kompetanse på drift og vedlikehold.  Fullført 
kursstige gir endelig kursbevis.

Instruktørsamling:
1,5 dagers samling for instruktører i Livredning og beredskap med fokus på:

• oppdatering av kunnskap

• utsjekk - HLR

• erfaringsutveksling

• teoretiske og praktiske øvelser i redningsteknikker på land og i vann

• svømmetrening - program og teknikk

• mulighet for å ta livredningstesten

• instruktører plikter å delta på min en samling annet hvert år for å beholde autorisasjonen sin



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

Vennligst spesifiser i kommentarfeltet dersom du 
ønsker overnatting

Bekreftelse blir sendt på e-post

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

AVBESTILLINGSREGLER
Avbestilling må skje skriftlig innen 23. august

Avbestillinger etter den tid blir fakturert med full 
detlakeravgift

Kursgjennomføring forutsetter minimum 15 del-
takere, ved færre avlyses samlingen.

KONTAKTINFORMASJON

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

PÅMELDINGSFRIST: 23. august

KURSDATOER:2.-3. september

DELTAKERAVGIFT

Kurspris medlemmer   kr 3.250,-
(BPI/badelandene) 

Kurspris ikke medlemmer kr 4.250,-

Hotell inkl frokost/middag kr 1.350,-

KURSTED

Olympiatoppen Sportshotell
Sognsveien 228
0863 Oslo
+47 22 02 57 35

OVERNATTING

Samme hotell som kurssted

REISETIPS:
Kommer du med bil - så er det skiltet til Sognsvann 
fra Ring 3. Det er stor gratis parkeringsplass på Sog-
snvann.

Kommer du med offentlig transport?
T-bane 5 til Sognsvann - siste stopp


