












































































































































































i midten. Nar en elev rammes, er han »ded« og se tter sig op pa
kanten. Hvert af yderholdene har en opsamler (forsynet med hsette
eIler band) inde i midten til at returnere »dede« bolde.
AntaIlet af bolde skal svare til deltagerantaIlet pa et hold.
Leereren tager tid for at afgore hvilket hold, der klarer sig lsengst
i midten.

D. Boldlege.

1. Vandpolo pa tveers af bassinet. Brenke eIler korkplader mark erer
malene . Eleverne rna gerne bruge 2 hsender som i handbold men
ikke vsere voldsomm e over for hinanden (dykke - trsekke i benene
o.s.v.) . Benyt hejst 4 markspiIlere pa hvert hold, eIlers klumpes
der for meget. Se i ovrigt side 163.

2. Almindelig leg med mange lette bolde i hele bassinet. AlIe ksernper
mod alIe for at fa loy til at kaste - en ganske populser leg.
Denne leg kan med forde! kombin eres med leg med oppustede
autoslanger. Legen kreever et rimeligt antal slanger. V-entil erne ber
forsynes med hsetter samt heIst omvikles med stof, sa bornene und
gar rifter.

E. Spring .

»Kong Rolf og hans ksernper«. En leg, hvor bernene far loy at
bruge fantas ien mest muligt. Eleverne skiftes til at vrere Kong Rolf
d.v.s. finde pa et morsomt spring , som de ovrige skal efterligne.
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KUNSTIGT A.NDEDR.lET

Med kun stigt andedrret for soger man at genoplive et menneske, der
ikke treekker vejret , fordi det har veeret udsat for et ulykkestilfrelde,
f. eks. en drukneulykke, e!ektrisk ulykke, kvselning, kulilteforgift
ning o. 1. Denne tilstand kaldes populeert skindod.

Hvis der derfo r ikke foreligger sikre dedstegn (som dedsstivhed,
ligpletter, liglugt), skal der handles hurtigt, hvis et oplivningsforsog
skal give resultat. Der rna ikke spildes et eneste sekund med unyttige
fora nstaltninger (som f. eks. ved drukneulykker at soge »at ryste
vandet ud af harn«, el. lign.) .

Under den skindede tilstand sveever et menneske melIem liv og
dod . En sadan tilstand kan kun vedvare en ganske kort tid - maske
kun nogle fa minutter - sa viI doden indtrsede, hvis der ikke kommer
hjrelp i form af et virkningsfuld t kunstigt andedrret.

Jo tidligere det kunstige andedrret kan ivrerksettes, desto ster re ud
sigt er der til, at oplivningsforsoget vil lykkes. Hvert sekund er kost 
bart.

Der findes i dag 2 metoder til kunstigt andedrret: Indbleesnings 
metoden og H .N. -metoden . Indblresningsmetoden, som er den mest
effektive metode, ber leeres af alIe, mens sterre e!ever ogsa ber Irere
H .N. -metoden, som i seerlige tilfselde kan tages i anvendelse (se side
177).

Indbl.esningsmetoden (Mund til n.ese-metoden)

1. Den nedstedte Ieegges pa ryggen (pa gulvet elIer jorden), og
redningsmand en lregger sig pa begge knee ved siden af hans hoved og
med ansigtet vendt imod ham.

2. Den nedstedt es hoved bejes sa langt bagover som mul igt, idet
den ene hand stotter under hans hage, og den anden anbr inges pa
hans isse (se fig. 113 a).

N ar naturlig modstand meerkes, rna hovedet ikke be jes Ieengere
tilbage. Denne tilbagebojning af hoved et er vigtig, fordi han derved
abner for luftpassagen ned i lungerne. Hovedet skal holdes i denne
tilbagebojede stilling under hele genoplivningen bade ved ind- og
udanding.
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:'ed kor~ekt udferelse skal man kunne se brystkassen lefte sig ved
indbleesning og derefter here lyden af uddndingsluften. Hvis man ikke
kan gere disse iagttagelser, kan der vzere tre grunde dertil :

Fig. 113.

3. Den forulykkedes mund lukkes (se fig . 113 a). Under denne be
veegelse skal den nedstedtes underleebe krsenges lidt, saIedes at den
ikke kommer i klemme mellem tsenderne.
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Fig. 114.

1. Den nedstedtes hoved er ikke lejret rigtigt.
Man har kun sikkerhed for, at luftvejene er fri , nar patienten
lejres pa ryggen med tilbagebejet hoved. Ti lbagebejningen skal
ske pa fladt underlag.

2. Indbleesningen af luft foretages, uden at der er sikret tilstrsekkelig
Iuftteet tilslutning mellem redderens mund og den nedstedtes
ansigt.

3. Der er ikke luftpassage i nsesen, eller sveelget er blokeret af frern
medlegemer, fedepartikler eller andet.

.I de to ferste tilfselde ma man rette sin fremgangsmade, sa den fe l
ger instruktionen. I det tredie tilfeelde rna man blese gennem mun 
den i stedet for gennem neesen. Indblsesning gennem munden foregar
med den nedstedtes hoved holdt i samme stilling som beskrevet, men
den vidtabne mund anbringes fast mod ansigtet omkr ing den ned
stedtes mund, som i dette tilfeelde ikke lukkes helt. Hvis man feler,
at den indblseste luft treenger ud gennem den nadstedtes nsesebor,
hindres dette ved, at redderen Ieener sin kind mod demo

Kan man stadig meerke, at det er vanskeligt at blese gennem mun 
den, rna man regne med, at et fremmedlegeme blokerer, og det rna
man naturligvis se at fa fjernet straks.

Efter de sidste ars undersegelser ang . indb lsesningsmetoden (mund-

cba

4. Redningsmanden foretager en hurtig og dyb indanding.

5. Sa gaber han sa hejt op som muligt og den vidtabne mund an
bringes omkring den nedstedtes neese, og der bleses, til man ser hans
brystkasse heeve sig (se fig. 113 b) .

Hvis den nedstedtes mund ikke kan holdes rigtigt lukket med handen
u?der .h.age? , er det nodvendigt at tage h:1ndens tommel- og pege
finger til hjelp og Ieegge dem over munden for at undgf luftudsiv
ning denne vej.

6. Kontakten slippes med den nedstedtes ansigt, men hans hoved
holdes fortsat i samme still ing (se fig . 113 c) .

Udandingen sker nu automat isk. Man kan se, at brystkassen seenker
sig, og kanhere, at luften blseser ud af lungerne. Nar den nedstedtes
udanding er tilendebragt - og ikke fer - bleeses straks ind igen. De
farste 10 »pust og uddndinger« gives lige efter hinanden for hurtigt
at forny luften i hans lunger. Hvis den ncdstedte ikke skulle vrere
kommet til sig selv allerede nu, fortseetter man herefter i et langsom
mere . tempo, ca'. 15 indblasninger i minuttet. Hvis der er pustet for
~raftlgt og r~dnmgsmanden derfor feler sig forpustet eller svimmel,
sa fortssettes 1 et langsommere tempo eller man gar evt. over til H.N .
metoden.
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til-neese eller mund-til-rnund) er man blevet klar over, at denne me
tode er den bedste nedhjelpsmetode for kunstigt andedrret. Den har
yderligere den fordel ved drukneulykker, at man ofte kan iveerksette
indbleesningen allerede under ilandfaringen, hvorved kostbare sekun
der udnyttes. Ved fladstrandede kyster kan dette lade sig gore, sa
snart redningsmanden er naet sa langt ind, at han kan bunde . Han
ferer da sin venstre arm ind under den forulykkedes venstre arm og
fatter med sin venstre hand pa dennes hage, idet han med sin hojre
hand pa hans isse bejer hovedet steerkt bagover (fig. 114). Medens
han nu langsomt beveeger sig ind mod strandbredden, er han i stand
til undervejs at give ham kunstigt andedrret.

Ind¢velse at mund til niese-metoden

Af savel hygiejniske som eestetiske grunde er en direkte parvis ind
evelse af metoden udelukket. Man rna derfor benytte andre frem
gangsmader, Bedst ville det vrere, om man kunne fa adgang til at
benytte de allerede foreliggende hjeelpemidler:

1. en hovedmodel til demonstration af hvorledes luftvejene pa en
bevidstles person kan abnes (se fig . 116).

2. Fantom til praktisk indevelse af metoden (se fig. 115) .

Fantomet bestar af et hoved, hals og »brystkasse«. Hovedet og under 
kseben er beveegelige og kontrollerer en ventil i halsen, saledes at
hovedets stilling og ventilens funktion svarer til de faktiske forhold
pa en skinded person (fig. 115).

Fig. 115.
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Ved keb af disse to apparater rnedfelger nojagtig brugsanvisning.
Hertil kommer sa foreliggende pjecer med beskrivelse af metoden

illustreret med tegninger. Film og lysbilleder vil vsere meget nyttige.
Pa grundlag heraf viI det vsere muligt at give sa grundig instruk

tion i metoden, at eleverne har en reel chance for at kunne anvende
den i pakommende tilfeelde.

Rader man ikke over et fantom, vil foJgende metodik ved under
visningen kunne finde anvendelse.

1. Kort redegerelse for hovedprincippet i metoden: aktiv indblses
ning i den skindedes lunger (smlgn. evt. H.N.-metoden).

2. Betydningen af de frie luftveje.
Hos en skindod vil luftvejen i svselget som regel veere Jukket af tun 
gen, selv om den skindede ligger i bugleje (se fig. 116 a).

Den forannsevnte hovedmodel er et fortrinligt hjeelpemid del til denne
meget vigtige del af instruktionen, som gar ud pa at demonstrere,
hvorledes luftvejen kan abnes ved en bagudbejning af hovedet (se
fig. 116 b) . Nar munden er lukket, er luftvejens abning endnu sterre
(sefig. 116 c) .

3. Den forulykkedes placering med rigtig hovedstilling.
Her arbejder eleverne sammen parvis. Den »skindede« Jigger pa ryg
gen pa gulvet, mens »redningsmanden« lregger sig pa knee ved siden
af den skindede pa hejde med hans hals og hoved og med ansigtet
vendt imod ham.

Redningsmanden placerer sin neermeste hand under den skindedes
hage og den anden hand pa hans pande ved harkanten.

Den skindedes hoved bringes nu i den for indblresningen mest fordel 
agtige stilling, ved at redningsmanden bejer hans hoved sa langt bag
over som muligt (se fig . 113 a og 116) .

Ndr naturlig modstand meerkes, rna hovedet ikke bejes lrengere tilbage.
Det understreges, at hovedet skal holdes i denne tilbagebejede stilling
under hele genopJivningen bade ved ind- og udan ding.

Unde rleeben rna evt. krsenges lidt, sa at den ikke kommer i kJemme
mellem teenderne.
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a b

Ndr den skindedes udanding er tilendebragt - og ikke fer - blse
ses der straks ind igen .

e. Forskellen pa indblresning i »lukket og aben« luftvej. Til illustra
tion heraf kan man anbringe en knyttet hand med tommel-pege
fingersiden fast mod sin egen mund (»blrese pa trompet«). Nar
handen er fastknyttet, viI det ikke veere muligt at blsese luft igen
nem Mnden. Nar fingrene lesnes, meerkes det tydeligt, at luften
passerer igennem under mere eller mindre modstand. Det kan
give en forestilling om, hvordan det foles , nar indbleesningen
foregar effektivt.

Fig. 116.

c

4. Indblresningsteknikken.
Som allerede nsevnt kan man ikke lade eleverne eve denne parvis med
direkte indblsesning.

Men felgende ting rna forklares og antydes i praksis:
a. Redningsmanden skal foretage en hurtig og dybindanding.
b. Det antydes, hvorledes redningsmanden anbringer sin vidtabne

mund over den skindedes nzese (indblresning) . Det forklares, at
den skindedes brystkasse viI hseve sig, hvis indblresningen er rig
tig udfert,

c. Mens den skindedes hovedholdes i samme stilling, markerer red
ningsmanden, at han slipper kontakten med d~n skindedes ansigt
saledes, at den skindede automatisk ander .ud. Det forklares, at
man i praksis kan se brystkassen seenke sig og here luften strom
me ud af lungerne under udandingsfasen.

d. Rytmen i metoden forklares :

Selv om mund til nsese-metoden rna anses for at veere den mest effek
tive nadhjeelpsmetode for kunst igt andedrret, kan der dog veere situa
tioner, hvor den ikke er anvendelig, f. eks. hvis den skindede er for
giftet med sprajteveedske, har sveere lsesioner i ansigtet, eller hvis
redningsmanden under udferelsen af indblsesningsmetoden bliver ud
mattet af den overventilation, som han udseetter sig selv for, eller han
eventuelt bliver utilpas pa grund .af den. nedstedtes opkastninger,
hvilket ikke er sa sjeeldent i forbindelse med drukneulykker. Man ber
derfor ikke stille nogen redningsmand i den situation, at han ikke kan
fa sig selv til at anvende den redningsmetode, han har Isert som den
mest effektive, uden at man giver ham en chance for at tage en anden
- omend mindre effektiv metode i anvendelse. Og her viI H .N.
metoden sa afgjort veere pa sin plads .

H. N .-metoden

Den er udformet af den danske oberstlejtnant Holger Nielsen og an
ses stadig for at veere den mest effektive af de manuelle metoder.
Metoden er hurtig at seette i gang, da forberedelserne er fa og enkle.
Selv om redningsmanden er alene, bar han derfor straks ga i gang
med oplivningsarbejdet.

1. Den skindades overtej tages hurtigt af, og evt. stramtsiddende flip
og beelte lesnes .

2. Derefter anbringes han pa maven pa et jeevnt og fast underlag.
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,G
VENSTRE FOD•VENSTRE KNJE H0JRE KNJE

Fig. 117.

Hagen skal hvile pa hzenderne, der er lagt over hinanden, saledes at
hovedet er godt bagudbejet, hvilket er nedvendigt, for at luften frit
kan passere sveelget. Neese og mund skal veere fuldstsendig fri o

Fig. 119.

3. Da det er af af'gerende betydning, at luftvejene bliver fri, rna
redningsmanden med sin flade hand give den skindode et par slag
mellem skulderbladene, hvorved den udgdende luftstrern kan rense
passagen.

4. Redningsmanden Isegger sig pa sit hejre knee 10-20 em fra den
skindedes hoved. Sin venstre fod anbringer han ved den skindedes
hejre albue (fig. 117 og -l18). Under arbejdet kan benene skifte stil
ling .

Redningsmanden Ieegger derefter sine heender med let adskilte
fingre pa hans skulderblade. Tommelfingrene skal vsere Iangs ryg
sejlen og alle fingre pege mod hans fodder (fig. 119). La':g mserke
til, at armene star skrdt i begyndelsesstillingen (se fig . 118).

Fig. 120 .

Fig . 118. Fig. 121.
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6. Mens redningsmanden udferer det kunstige andedrret, er der lej-

lighed til for andre at hjrelpe. 0 •

a. Den ferste, der kommer til stede, far besked om at tilkalde leege
og ambulance. (Se nedenjor) . Det grelder om, at den forulykkede

b

b

a

a

Fig. 124.

Fig. 123.

.Det tryk, som redningsmanden udever pa den skindodes ry.g, rna
.rette sig efter de to personers indbyrdes st0rreIseforhold. HVlS den
skindede er mindre end redningsmanden, skal trykket udferes med
forsigtighed. Hvis den skindede er sterre end redningsmanden, skal

trykket veere ret kraftigt.
Oplivningsforseg over for born ber foregs med megen omtanke og

forsigtighed, jrevnf0r fig. 123 og 124.

Fig. 122.

5. Redningsmanden lader nu sin overkrop gynge ganske bledt frem
pa sine strakte arme, indtil disse nar den lodrette stilling. Herved ud
fares et svagt tryk pa den skindedes brystkasse. Det skal forega uden
nogen som heIst kraftansprendelse . Herved fremkaldes en udanding,
mens redningsmanden teeller 1-2-3 (fig. 120) . Idet han siger 4 (eUer
»skifte«), gynger han sin overkrop tilbage, sa at trykket opherer, la
der sine hrender glide ud forbi den skindedes skuldre og fatter om
hans overarme i neerheden af albuerne.

Derefter udferer redningsmanden, idet han lader sin overkrop
svinge lidt tilbage, en langsom lefte- og tnekkebevsegelse i hans arme,
mens der teelles 5-6-7 (fig. 121 og 122).

Denne Ieftebevsegelse, der fremkalder en indanding, skal forega
med strakte arme og rna kun veere sa stor, at den hveelver brystkassen
og letter denne for trykket mod underlaget. Brystet rna ikke Ieftes fra
underlaget, og hagens stilling pa hsenderne rna ikke forrykkes. Mens
redningsmanden siger 8 (eUer »skifte«) , Ieegger han den skindedes
arme roligt ned pa underlaget og lader sine hsender glide frem til ud
gangsstillingen, og beveegelserne gentages.

AUe beveegelserne skal forega i en jrevn rytme, saledes at der ikke
bliver nogen standsning eUer brud pa rytmen ved skiftningerne. Bliver
man ern i det ene knse, kan man skifte til det andet knre.

HeIe dobbeltbeveegelsen tager 5-6 sekunder. Det giver ca. 10-12
andedrret i minuttet. (KontroUer takten ved hjrelp af et ur).
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sa hurtigt som muligt kommer pa hospitalet. Patienten skal dog
have kunstigt andedrret (ogsa undervej s til hospitalet), indtil
han er kommet helt til sig selv. Hvis ulykken sker pa steder, hvor
til ambulancen ikke kan komme hurtigt, skal han endvidere serge
for, at den forul ykkede kan modtages i det nzermeste hus.

b. Andre skal gnide den forulykkedes Iegeme - udefra i retning mod
hjertet. Desudenma de s0ge at tilfere hans legeme varme ved at
tildeekke ham med klredningsstykker, evt. trepper fra nsermeste hus.

c. Hvis en af de tilstedeveerende er i stand til at udfere det kunstige
andedrret, kan han evt. aflese redningsmanden, hvis oplivnings
forseget er langvarigt; men det rna ske, uden at rytmen brydes.

d. En ambulance tilkalder man i byer ved at knuse ruden i eventuelle
alarmskabe og trykke pa ambulanceknappen - eller ved at benytte
telefonen. Benyttes et alarmskab rna man endelig blive ved skabet,
indtil ambulancen ankommer og far adressen pa ulykkesstedet.
Ringes fra en telefon med nummerskive, drejesO - 0 - O. Ringes
fra en telefon uden nummerskive, kaldes centralen . Nar telefo
nisten svarer, forlanges: »Ambulance« og sa vidt muligt ogsa den
kommune, hvori ulykken er sket. Efter at vsere stillet om til en
redningsstation opgiver man hertil :

1. ulykkesstedet, meget nejagtig adresse,
2. ulykkens art,
3. telefonnummeret, hvorfra der ringes, og ens eget navn.

Hvis det ikke er muligt at opgive en nejagtig adresse til redningssta
stionen, rna man aftale et rnedested med ambulancen, evt. det sted,
hvorfra opringningen foretages, saledes at man senere kan vise den
letteste vej til ulykkesstedet.

De fysiologiske forhold

Andedrrettet reguleres fra andedrretscentret, der ligger i den forlsen
gede mary. Andedreetscentret holdes i virksomhed ved hjelp af blo
dets kuldioxid, idet ventilationen forages og aftager, eftersom kuldio-
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xidsprendingen stiger og falder. Dette grelder dog kun inden for visse
grrenser. Stiger kuldioxidsprendingen over en vis s~0r~else, la~mes
centret, og dets virksomhed standses, og falder kuldlOxldsprendmgen
under en vis sterrelse (f. eks. ved meget kraftig ventilation), vil ande
drretscentret ikke blive pirret til virksomhed .

Da det er iltmangel, som forst og fremmest truer en skindod, vii
tilfersel af luft, som indeholder mere ilt end almindelig atmosfeere
luf t, have en gunstig virkning pa den forulykkede. (Almindelig .lu~t
har 21 % ilt) . Ren ilt (100 %) bar heist anvendes . (Man har tidli
gere brugt Carbogen, d. v. s. en blanding af 6-7 % kuldiox id og ren
ilt som indandingsluft ved oplivningsfors0g. Kuldioxiden skulle sti
mulere andedrretscentret. Ved andedrretsstandsning vii der imidlertid
snarest vsere et overskud af kuldioxid i lunger og vrev og heje kon
centrationer af kuldioxid virker tveertimod lammende pa andeclrrets
centret ) . Der kan ses bort fra eventuelle skadelige virkninger som
felge af udvaskning af kuldioxid under kunstigt andedrret. Ilten til 
fares bedst gennem en maske (H.N. -masken) , der ikke rna slutte teet

til ansigtet.
I mund til naise-metoden er det redningsm andens udandingslufr,

der pustes ind i den skindedes lunger, og det viser sig altsa, at selv
om denne luft kun indeholder 16 % ilt, er den aktive indblsesning af
sa stor vserdi og virkning, at redningsmanden straks skal ga i gang og
ikke afvente eventuelt iltapparats ankomst til ulykkesstedet.

Efterbehandling

Da hovedreglen er den, at den forulykkede sa hurtigt som muligt
keres pa hospitalet, bliver der i almindelighed kun tale om at efter 
behandle der, men for det tilfeelde, at en efterbehandling bliver ned
vendig et andet sted, skal der her gores rede for den .

Den forulykkede bringes - sa vidt muligt i liggende stilling - til
det neermeste hus, hvor han kleedes af, lregges i seng og indhylles i
varme trepper. Varmedunke (evt. flasker med varmt vand, varme sten
o.lign.) omviklet med uldne stykker lsegges unde r hans fodder, langs
siderne og under armhulerne for yderligere at give ham varme i krop
pen (»varmes udvendig«) . Ndr han er kommet lidt til krsefter, Pr0
ver man, om han kan synke. Det sker ved at give ham en drabe vand
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eller Iignende pa tungen eller lseberne. Hvis han sa foretager en syn
kebevregelse, kan man give ham oplivende drikke i sma portioner _
en teskefuld ad gangen (»varmes indvendig«) . Hertil egner sig godt:
stserk kaffe, te, hed og steerk k0dsuppe, vin eller spiritus blandet med
vand.

Den forulykkede skal have ro; men der rna vsere vagt hos ham i de
ferste 24 timer, med mindre en lrege erkleerer ham uden for fare .
Vagten skal veere i stand til at give den forulykkede kunstigt ande
drret, hvis hans normale andedrret svigter. Dette sker af og til efter
drukneulykker.

Viser den syge tegn til opkastning, rna vagten vsere rede til at hjrel
pe ham, for at han ikke skal kveeles i opkastet.

Kunstigt andedrcet anvendes ojeblikkeligt, nar et mennesee ikke
trcekker vejret pa grund at:
1. Drukning,

hrengning,

kvrelning og offiSll0ring af halsen (strangulation) ,
bmndgas (kulsyre) .

2. Forgiftning med
lysgas,
garagegas,
kulos,
brandr0g,

tetraklor (-kulstof) og lignende, samt
bedevende gifte.

3. Elektrisk ulykke (lyn).
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LIVREDNING

Hv~rledes redder man sig selv?

Selv en evet svemmer kan komme ud for vanskelige og farlige situa
tioner . Et pludseligt opstaet ildebefindende, krampe eller overanstren
gelse kan skabe angst, og har forst angsten grebet et rnenneske, er
situationen for alvor farlig. - -

Krampe, d. v. s. muskelkrampe, Indtreeder bl. a. ved ove:anstren~

gelse og den optrseder i reglen kun i en arm eller et ben, sjeeldent I

flere'lemmer pa en gang. For en treenet svernmer med selvbeherskelse
behever det ikke at betyde nogen fare, idet han kan svernrne mod land
ved hjrelp af armene eller benene alene. For en mindre god svernmer
kan det derimod veere farligt, og det geelder da for ham om forst og
fremmest at bevare roen. Angst og reedsel forarsager hastige svemme
beveegelser, som udmatter stserkt - fysisk og psykisk.

Svemmeren rna derfor bruge den mindst anstrengende svemmeart.
For de fleste er dette rygsvernning, hvori man kan indskyde hvile 
pauser ved at flyde eller ved blot at ligge pa ryggen og udfere sma
rygsvemningsbeveegelser med armene alene.

RJb om hjcelp 0 • .

ViI man pakaldt hjselp, sker det pa felgende made : Begge arme hol-

t/If

Fig. 12;.
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des under vandet, indtil man feler at have tilstreekkelig luft i lungerne,
sa riiber man og rsekker derefter den ene arm i vejret (fig. 125) .
Dette gentages, indtil rabene bliver hart. Man rna altsa ikke rabe og
samtidig strsekke armene i vejret, for ved riibet temmes lungerne for
en del af luften, og armenes veegt over vandet bevirker, at nrese og
mund trykkes under vandet, og nar man sa hurtigt skal tnekke vejret
igen, kommer der let vand i luftraret. Dette fremkalder hoste, hvor 
ved lungerne yderligere temrnes for luft, neese og mund kommer un
der vandoverfiaden, og der Ieber endnu mere vand ind i luftvejene.
- Man bar altid s0rge for at have sa lidt af legemet over vandet som
muligt for ikke at vanskeliggere fiydningen .

Afklcedning i vandet
Falder en svernmer paklredt i vandet, og der forestar en lrengere SV0m·
metur, skal han s0ge at befri sig for tunge eller generende bekleed
ningsgenstande sasom frakke, jakke, kjole, fodtej o. s. v., alt sammen
ting, som hsemmer bevregelsesfriheden og forager veegten. Selv om
f. eks. en skjorte, en kjole eller et par benkleeder ikke virker tunge j

ferste ejeblik, bliver de det, nar de suger sig fulde af vand.
Nar en jakke (eller en frakke) skal aftages, lregger man sig pa

ryggen, sa jakken er under vandet, mens den tages af . Man bruger
begge hsender. Nar stevler og sko skal aftages, bukker man sig ned
som vist pa fig. 126. Kjoler og bluser samt undertej aftages lettest

Fig. 126.
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Fig . 127 .

ved at rulle tejet op til armhulerne; arrnene tages skiftevis ud, h~or

efter tejet let kan fares over hovedet. Ved denne fremgangsmade
undgds, at hovedet kommer under vandet.

Fald i vandet fra bad
Det ber veere en ufravigelig regel , at aHe, der tager ud i en ro- eller
sejlbad, iferer sig en redningsvest eller en svomrnesele f?r det ti l
fselde, at man - trods al forsigtighed - skuHe veere uheldig at falde

i vandet.
Sker uheldet skal man - hvis ulykken da ikke indtrreffer sa neer

ved land, at man med lethed kan svernme 'ind - holde sig ved baden
og gribe fat i den: enten i rrelingen, i roret, i noget tovvasrk eller
evt. i kalen, hvis baden er ksentret (fig. 127) . Og sa grelder det om
herfra at fa fat i hjrelp sa hurtigt som muligt ved at rabe og derefter
vinke med den ene arm . Men man ber under aIle omstrendigheder

blive ved baden, indtil hjeelpen nar frem .

Hvorledes redder man andre?

I tilfeelde af en drukneulykke rna redningsmanden veere klar over,
at der skal handles hurtigt, men ikke overilet. Han skal derfor teenke
sig om og danne sig et klart overblik over situationen, inden red 

ningsarbejdet pabegyndes.

Sker uiykken tet ued land,
kan man reekke en stang, et tov el, lign . ud til den forulykkede,
eller man kan kaste et breet, en are, en redningskrans eller andet, der
kan fiyde, ud til ham. Er der en bil i neerheden, sa vii et reservehjul
ogsa veere meget velegnet til dette brug (fig. 128) .
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Fig. 128.

Sker ulykken Lengere fra land,
bar man hurtigt undersege, om der i neerheden findes en anvendelig
bad, derer klar til brug, og i sa fald benytte den tiI redningarbejdet.

For at fa den forulykkede op i baden styres for- eller agterenden
mod ham, og indhalingen sker i en af badens ender (fig. 129) .

Er den nedstedte meget svag eller maske endda gaet tiI bunds,
kan redningsmanden blive .nadt til 'at springe ud og hjelpe ham op;
men er han alene i baden, rna han ikke springe i vandet, medmindre
han med en line har forbindelse med baden, som ellers nemt af vind
og strom viI kunne fares bort fra ulykkesstedet.

Er en redningsrulle eller redningspost med line i nrerheden, ber
den anvendes, hvis afstanden ud til den forulykkede ikke menes at
vsere lsengere end rullens tovveerk, 220 m (se i evrigt side 190). Er
der flere til stede pa land , ber der eventuelt foretages en pejling
(se side 192).

Fig. 129.
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Findes der ingen bad og heller ikke en redningsrulle, er der kun
et tilbage, nemlig at redningsmanden svernmer ud til den f6rulykkede.
Denne fremgangsmade er den sveereste og ogsa den, der rummer
sterst fare for redningsmanden selv. Situationens alvor vii let indvirke
pa hele hans nervesystem, hvorved andedrrettet viI blive forceret. Han
rna veere klar over, at svemmeturen ud til druknende langt fra er
halvdelen af arbejdet, den veerste del star tiIbage, nemlig bjrergnin
gen. Han skal derfor ogsa teenke pa at veere sa lidt paklredt som mu
ligt under redningsforseget, hvorfor han ber give sig tid til at tage
generende klredningsstykker af, inden svomningen pabegyndes.

Er der strom, der har taget den nedstedte, rna dette tages i be-
tragtning ved svemningen . .

Ligger den nedstedte stadig i vandoverfladen og keemper for livet,
rna redningsmanden udvise stor forsigtighed og ikke straks svemme
hen til den druknende, der i givet fald viI pmve at fa fat i ham.
Han skal hoide sig i en afstand af ca. 3-4 m fra den, forulykkede,
idet han hele tiden holder sig mellem denne og land. Dels seetter
det ham i stand til at bedernrne situationen, dels far han lejlighed til
at fa hjerte og andedrret lidt i ro, og samtidig viI den n0dst~dtes

eventuelle bevregelser bringe ham neermere mod land. Rednings
mandens afventende tilstedevrerelse vii i mange tilfeelde have en
beroligende indvirkning pa den druknende, og tilnserrnelsen rna forst
foretages, nar han har opbrugt sine kreefter og er ved at sy~ke.

Redningsmanden svemmer da i en stor bue uden om ham og gnber
ham med favntagsgreb hejt oppe under armene.

Er den druknende ved at synke, rna man ikke regne med, at han
kommer op tre-gange, det er der nemlig ingen regler for . Rednings
manden rna ssette alt ind pa at fa tag i ham, inden han synker.

Hvis den forulykkede er gaet til bunds, inden redningsmanden
er naet ud til ulykkesstedet, rna redningsmanden s0ge efter ham ved
at holde ansigtet ned under vandet, I normal belysning vii den druk
nedes ansigt eller nakke og heender vise sig som lyse pletter. I de
ferste minutter, efter at den forulykkede er gaet til bunds, vii der
stige Iuftbleerer op fra hans nzese, mund og klseder, og de vi~er som
regel med fa meters n0jagtighed stedet, hvor den druknede hgger.

Redningsmanden rna nu pr0ve pa at fa ham op i farste Ierseg. Har
han haft en anstrengende svamrnetur, rna han dog hviIe et ajeblik
inden dykningen . - Nar han er naet ned til ham, griber han den
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Dansk Rede Kors har 'Iadet fremstille en redningspost, hvori der
bl. a. ligger en redningsline, ogsa pa 220 m, samt 2 svemmeveste og
en redningskrans.

Savel rullerne som posterne er opstillet vedmange badestrande.
Der skal to personer til at betjene rullen eller linen, nemlig hjelpe

ren og redningsmanden. Hjelperen giver redningsmanden stroppen
eller beltet pa, medens redningsmanden selv binder svemrneselen
foran pa brystet eller tager svemmevesten pa ( fig. 131 a og 131 b) .

Pa vejen ud lader man blot linen og redningskransen flyde bag
efter, og da redn ingsmanden ved hjrelp af linen har sikret sig selv,
kan han Ieegge alle sine kreefter i svernningen ud til den forulykkede,
idet han ikke behever at teenke pa den besvserlige bjrergning tilbage.

Fig. 130.

forulykkede under armhulerne, i baret eller ligegyldigt hvor og seet
ter af fra bunden, dersom den er fast. Er bunden sort og mudret, rna
man aldrig ssette af fra den. Nar redningsmanden kommer op til
overfladen med den forulykkede, anbringer han ham i den rette
stilling med hans hoved hvilende pa sin skulder, inden bjeergningen
pdbegyndes.

Redningsmanden ber forud have gjort sig klart, hvor han kan
komme i land med den forulykkede. Sker uheldet i en havn, rna han,
inden han springer ud, have udset det sted, hvortil han skal bjerge
den nedstedte indo Her rna han finde en lejder, et ophalingssted eller
anden landgang, hvor det er muligt at fa den forulykkede op.

Faler man sig ikke helt sikker pa at kunne bjserge den druknende
ved egen hjelp, kan det vsere formalstjenligt at tage noget med ud
til den nedstedte, som denne kan flyde pa, f . eks. et svemmebeelte,
en redningskrans, et breet, et reservehjul, en tom tende el. lign.
(fig. 130). Har den forulykkede bare noget at holde sig oppe ved,
kan redderen nejes med at treekke ham ind mod land uden at kom
me i direkte berering med ham. Pa den made kan selv middelmddige
svemmere yde hjrelp.

Fig. 131 a. Fig. 131 b.

REDNINGSRULLEN OG
REDNINGSPOSTEN
Et redningsarbejde pa abent vand kan vsere bade vanskeligt og farligt
for redningsmanden, safrernt han ingen hjeelpemidler har.

Dansk Livrednings-Forbund har autoriseret og ladet fremstille en
redningsrulle, der bestar af en tromle med line og bryststrop. Linen er
220 m lang. Endvidere findes der pa redningsrullen en almindelig
svemmesele,
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Fig. 132.
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Ndr redningsmanden er ude ved den forulykkede, Ieses svemmeselsn
af og rrekkes ud til ham, eller redningskransen holdes mellem den
forulykkede og redningsmanden (fig. 132) . I begge tilfselde er for
bindelsen herved skabt, og de kan hales indo Hjeelperen skal stadig
blive pa land og rulle linen ud. Pa signal fra redningsmanden skal
hjelperen hale ham og den forulykkede indo

Pa redningsrullens og redningspostens opbevaringskasse findes en
brugsanvisning.

VEJlEDN ING ...~ ULYKKESTll F.£l DE

PEJLING

Sker der en drukneulykke langt fra kysten, kan der pa land fore
tages en pejling, for at man let kan finde ulykkesstedet, hvis den
druknende er gaet ned, inden hjeelpen nar frem.

Til et sadant redningsfo!Sli,g skal der vsere tre mennesker, nemlig
redningsmanden og to andre, der skal udfere den af Holger Nielsen
anviste pejling. Samtidig med at disse to holder eje med den
druknende, fjerner de sig 50-80 m fra hinanden. Her lregger de sig
pa maven og sigter mod den druknende. Ved hjeelp af en stok, en
are, et par sten, sma pinde (blyanter o. lign.) , der seettes i sander,
fastlregger pejlerne sigtelinierne, de sakaldte pejlelinier.

Hvis nu den druknende synker, inden hjeelperen nar ud til ham,

kan de to pejler e dirigere redningsmanden ud til det sted, hvor den
druknende skal s0ges, idet skeeringspunktet for de to pejlel inier an
giver det sted, hvor hans hoved sidst blev set. Redningsmanden skal
helst vsere i en bad. Bliver han nedt til at svernme derud, afferer han
sig sa meget tej som muligt (altid fodtej, jakke, vest, benkleeder 
kjole og underkjole). Han skal helst have en line om livet ( rednings
ruller find es ved mange badestrande) .

Redningsmanden rna selvfelgelig aldrig vente, indtil pejlingen er
foretaget, men skal hurtigst muligt s0ge at komme den forulykkede
til hjelp, Sa leenge den druknende er synlig, svemmer han pa brystet
i en lige linie ud mod ham (fig. 133 a), men hvis den forulykkede
gar ned, mens redningsmanden er pa vej ud til ham, har rednings
manden kun eet at g0re, nemlig at s0ge ind i den ene pejlelinie. Han
harnu kun pejlernes signaler at rette sig efter, og disse skallede ham
ud til det rigtige sted. Han skal derfor nu svernme pa ryggen, saledes
at han .kan se pejlerne og rette sig efter deres anvisninger (fig. 133 b) .
For at lede redningsmanden ind i f. eks. hejre pejlelinie, rna he jre
pejler nekke he jre arm ud til siden. Nar han kommer ind i pejle-

. linien, viser pejleren det ved at rsekke armen i vejret (se fig . 133 b) ,
og det er nu hans opgave at holde redning smanden i denne linie.
Kommer han f. eks. til venstre for pejlerens linie, reekker denne hejre
arm ud som tegn til, at redningsmanden skal svernme i den retning.
Nar redningsmanden igen er i pejlerens linie, rsekker denne atter en
arm lige i vejret. Redningsmanden fortseetter nu videre i denne linie,
indtil han kommer ind i den anden pejlers linie. I det ejeblik, det sker,
skal den anden pejler ved at streekke begge armene op i luften og ved
at rabe tilkendegive, at ulykkesstedet (nemlig der, hvor linierne
skeerer hinanden) er naet.

Hvis redningsmanden er kommet til stedet kort tid efter, at den
druknende er gaet ned, viI han ofte berneerke sma Iuftbleerer stige
op til overfIaden fra den druknendes l unger eller tej, hviIket yder
ligere kan hjelpe ham til at finde den druknende.

Er redningsmanden forpustet , skal han hvile sig et ejeblik (fIyd
ning eller vandtrsedning) inden neddykningen, da det geelder om at
fa fat i den druknende i ferste forseg . Han skal se efter den for
ulykkedes ansigt og heender, der ses som lyse pletter. Den forulykkede
skal derefter bjerges i land som omtalt under »Bjsergning af be
vidstlest menneske«,
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Er redningsmanden forsynet med en line om livet, tager han den
forulykkede bagfra med favntagsgreb og lader sig treekke ind af hjsel
perne pa land . Den forulykkedes hoved skal hele tiden holdes over
vandet.

Er redningsmanden i bad, skal han huske, at udspring fra og en
tring op i baden skal ske ved for - eller agterende, for at baden ikke
skal ksentre. Husk, at der alt id skal veere een tilbage i baden.

Hvis der er andre svemrnere -til stede, ber de ga ud for at hjselpe
redningsmand en med at bjeerge den forulykkede i land. De to pejlere
kan evt. ogsa her veere til stor nytte, nar de er fserdige med den
egentlige pejling.

Pejlingen kan udmeerket indeves pa boldbane o. 1. Langt borte fra
de to elever, der skal foretage pejlingen, anbringer en tredie elev pa
et flejtesignal en mont pa jorden og markerer stedet med et lille
flag, hvortil der er fastgjort ensnor, Sa snart flaget er anbragt, leber
han ud til siden, holdende i snoren , og nar Ieereren efter de 15 sekun
ders forleb, der rna bruges til pejlingen, igen flejter, rykkes flaget op
af jorden . Menten skal nu findes af en elev, der ledes af pe jler or. 1,

og stoppes af pejler nr. 2. Han skal ga eller lebe baglsens (forestillende
en rygsvemmer).

ISULYKKER

Et redningsarbejde pa abent vand kan vsere besva:rligt og farefuldt
for redningsmanden, men endnu vanskeligere vil det vsere, nar det
drejer sig om at yde hja:lp til en forulykket, der er gaet gennem isen.
Her rna ofte stilles store krav til redningsmandens .mod og udholden
hed . Alene dette at skulle arbejde under kolde vejrforhold og her
udseette sig for at blive vad, kan betyde fare for redningsmanden.
Er en redningsrulle ved Mnden, ber en redningsmand altid bruge den.

Isulykker skyldes som regel yager d. v , s. abent vand i isen eller
tynd is. Yager kan enten veere hugget for at skabe andehuller for de
i seen varende fisk, og den omgivende is er da ofte ba:redygtig, eller
de kan forekomme, hvor en kilde eller et vandleb udmunder i en S0,

og den omgivende is er da i reglen tynd. Is af ujeevn tykkelse (tynd is)
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Fig. 134.

kan ogsa fin des ved pynter, hvor stremrnen under isen forhindrer tyk
kere isdannelse.

Hvorledes redder man sig selv?

Falder man alligevel gennem isen, skal man beere sig saledes ad:
Hvis den omgivende is er tyk og breredygtig, er det forholdsvis let
at komme op af vagen ved egen hjrelp . Det ene ben fares op pa iskan
ten pa samme made, som nar man skal klatre over en born, hvorpa
kroppen presses op pa den faste is.

At komme op pa tynd, bristende is er derimod overordentlig van
ske1igt. Sker uhe1det i nrerheden af land eller tyk is, kan man mulig
vis sla sig igennem den tynde is ind til land eller hen til den faste
is. I et sadant tilfselde ber den foruIykkede vsere klar over, at det
er lettere i rygliggende stilling at sparke en rende i isen med heelen
eller siden af foden end at sIa sig igennem med heendeme, der vil
blive slemt forsHret af de knivskarpe iskanter.

Skal den forulykkede op pa den tynde is, kan man komme op ved at
lregge sig med ryggen mod iskanten, derpd lregge begge sine arme ud
strakte pa isen (se fig. 134) og udfere alminde1ige rygsvernnings- eller
bjrergebevregelser med benene. Derved kan man skubbe overkroppen
og seedet op pa isen og saledes bjrerge sig op af vagen. Da isen let gar
i stykker, rna man veere meget forsigtig. Nar den foruIykkede kommer
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Fig. 135.

op pa isen igen, rna han ikke rejse sig ..Han. sk.al derimod roligt rulle
om pa maven og i liggende stilling arbejde slg ind mod land.

Hvorledes redder man andre?

Skal man hjselpe et menneske op fra en .vage me~ faste iskanter,
rna man ikke lade ham vende maven mod iskanten, idet benene, nar
han kommer i oprejst stilling, nemt glider ind under isen, hvorve~

bjeergningen g0res vanskeligere. Han ber derimod vende. ryggen til
iskanten hvorved benene forholdsvis let kan komme op 1 vandover
fladen, 'og han kan nu uden store vanskeligheder trzekkes op pa
isen,

Skal man pa tynd is hjeelpe et nedstedt menneske, rna :edn~ngs

manden ikke styrte ud pa isen, hvor den en~ allered: e: ga:t Igen
nem, da der jo er stor sandsynlighed for, at isen ogsa vil briste un
der ham . Han skal s0ge i en fart at fa fat i en genstand, heIst e?, der
kan flyde, binde en line til den, kaste eller skubbe den ud til den
forulykkede og saledes pmve at fa forbindelse med ham, sa. han
kan hales indo Kan man ikke pa denne made na ham, rna rednings
manden se1v vove sig ud, men dette skal altid forega i ligg~nde

stilling og mavende sig frem med spredte ar~e og ben. Rednmg~

manden ber have en line om Iivet, som andre inde pa land holder 1.

Er redningsmanden alene , rna han binde linen fast inde pa land ved
en prel, et tree, en brenk el. lign.
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Fig. 136.

Nar redn ingsm anden kommer ud i nzerheden af den forulykkede,
skal ha~ sage at skabe en forbindelse mellem sig og den forulykkede,
og dertil a.nvender han si~ fr akke el. lign ., idet han selv rna undga
at komm: 1 nserheden af vagens kant ( fig. 135) . Har den forulykkede
faet fat 1 den anden ende af klredningsstykket, skal redningsmanden
forsigtigt og ganske langs omt s0ge at treekke den forulykkede op af
vagen og foreskrive ham, at han blot skal holde fast med den ene
hand og i liggende stilling fordele sin legemsvregt over sa stor en
flade som muligt.

U.nder s~danne forhold rna det anbefales redningsmanden at fa
f~t 1 en stige, en der, et langt breet, en gren med mange kviste el.
l ~gn. og lregge sig pa den inderste eride deraf og sa mave sig ud
til den forulykkede (se fig . 136).

Af det. o:enfo~ anferte vil det ses, at redningsfors0g under ulyk
ker ved lsbJrergnmg er meget farefulde, og det er umuligt at give
regler for aIle de f~rskelligartede former for ulykker og rednings-
forseg, '. . ' .

o !?et e~ desveerre saledes,at de flest e rnennesker, 's; m forulykker
p~ IS , gribes af reedsel, ogsa selvom de er gode svemmere, der pa for
h.and . er kend t med, hvorledes man skal forholde sig i en sddan
situation . Den pludselige og meget steerke afkeling af huden, tanken
om faren og overraskelsesmomentet giver i de fleste til frelde et chock
der berever dem det klare og sunde omdernme. '

Man ber derfor kende nedennrevnte almindelige grundsretninger og
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tamke sig godt am for at g0re sig klart, hvorledes man skal forholde
sig, nar ulykken er sket.

Som rettesnor for forsvarlig istykkelse kan neevnes:
12-13 em istykkelse kan beere voksne mennesker, nar ikke for

mange star eller gar tset sammen.
15-17 em istykkelse rna fordres til skejteleb pa S0.
20 em istykkelse kan beere biler.
30 em istykkelse kan beere flokke af mennesker.
Husk! Er man ikke sikker pa isens beereevne, rna flere personer

aldrig sta eller ga sammen, men skal holde en passende indbyrdes
afstand og heIst have forbindelse med hinanden ved et reb .

Veer forsigtig med hay-is, seerlig nar der er fralandsvind . Isen kan
bryde op og ga i drift.

Veer forsigtig, nar der er sne; den kan dsekke over svage steder
og Yager.

Veer forsigtig, nar det er teve jr . Isen bliver spred og kan miste
sin bsereevne pa et par timer.

Veer forsigtig pa is over stremmende vand (aer), da isen her ofte
har ujsevn tykkelse .

Lad vsere med at »gynge« pa isen.

Skal der gives kunstigt andrret pa en forul ykket, som har vseret
under isen, skal de vade klredningsstykker aftages for inden, og der
rna frernskaffes terre beklredningsgenstande eller trepper ti l at deekke
den forulykkedes legeme med .
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SV0MMEPR0VER
Skolens suemmepreuer

Preverne er fastsat af Landsud valget for skoleid net ( jsevnfer under
visningsministeriets cirkuleere af 17. juni 1971) ,

l , Begynderpreoen.
a. 100 m brystsvernning.
b. 25m rygsvemning med undertag.
c. Vandtrsedning.

ad c) Van dtrsedning 20-30 sekunder er tilstrsekkeligt.

2 . Svemmerprocen.
a. 200 m brystsvemning (eller cravl).
b. 25 m rygcrawl.
c. 25 m bjeergning (udenmedie) .
d. Vandtreedning ( 1 minut) .
e. H ovedspring fra kant.

ad c) I bjrergning holdes den ene han d pa brystet, og den anden
udferer bjergebe veegelsen.

ad e) Hovedspr ing udferes med armsving, afseet og strakte ben .

3. Frisuemmerpreuen,
a. 400 m brystsvernning (eller crawl).
b. 25 m crawl.
c. 50 m rygcrawl (eller rygsvornning med overtag).
d. 25 m bjsergning af forestillet bevistle s,
e. Dykning efter genstand (i 2 m dybde og 6 m afstand) fra

udspring pa hovedet.
f. Startspring .
g. Ho vedspring fra 1 m he jde,
h . Kendsk ab til indblresningsmetoden .

ad e) Efter udspr inget er undervandssvem ning tilladt.
ad f) Springet skal veere et strakt , fla dt hov edspring, der med et

krafti gt afsset og armsving bringer eleven langt frem og let
gennem vandoverfladen.

ad g) Spri nget ber sa vidt mul igt udfores fra 1 m vippe. Hvor
forholdene ikke till ader dette, kan spr inget foretages fra
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fast bro eller lign. i tilsvarende hejde, Springet skal veere
strakt (arme, hofte, knee, vriste), afseettet som til staende

svanhop.
ad h) Eleven skal kende teorien til indblresningsmetoden, som an-

givet i »Livredning for skoleungdommen«, udgivet af
Dansk Livrednings-Forbund, og vise metoden pa et fantom.

4. Livredderprl!J vell. ( For elever, der er fyldt 13 ar) .
a. 600 m brystsv0mning (eller crawl ).
b. 25 m svemninj; efterfulgt af 25 m bjrergning af forestillet

bevidstles (mediet paklredt) .
c. 25 m bjrergning af treet svernmer.
d. 50 m svomning, pak lredt.
e. Afkleedning i vandet.
f. Undervandssv0mning 10 m efter genstand (2 m dybde) , ud -

spr ing iberegnet.
g. Dykning fra vandtrredning 3 m efter sandseek, som derefter

bjeerges 25 m.
h . Udspring fra 3 m hejde ( fr it) .
L Frigerelsestag. Der afleegges pmve i 3 af de 7 lserte tag .
j. Preve i livredningsteori og genoplivning.

ad b) Bjrergeren rna ikke rere bunden, nar mediet gribes.
ad d) Ved paklredt forstas for drengenes vedkommende: Bade

benkleeder, skjorte og lange benkleeder
og for pigernes vedkommende:
Badedragt, benkleeder , aIm. kjole (eller bluse og neder-

del ), eller som drengene.
ad e) Proven foregar pa en vanddybde, hvor eleven ikke kan

bunde.
ad h) Strakt spring pa ben eller hoved.
ad i) Eleven skal kunne de 7 frigerelsestag efter »Livredning for

skoleungdommen«. Til pmven vises 3 af disse efter Isere-

rens valg.
Proven foregar pa en vanddybde, hvor eleven ikke kan

bunde.
ad j) Eleven ' skal kunne livredningsteorien efter »Livredning for

Skoleungdommen« og vise begge genoplivningsmetoder .
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.5 . Deljinpreoe ,

(Pa hvert tr in skal bestas 3 pf0ver ud af 4) .

Brystsv. Rygcr.nol Crawl Butterfly
dr. pi . dr. pi . dr. pi. dr. pI.

1. Preue 25 m 25 m 25 m 25 m
sek. 26 28 28 30 24 26 28 30

2 . Prove 50m 50 m 25 m 25 m
sek. 48 52 56 1,00 18 21 25 28

3. prove 100 m 50m 50m 50m
sek . 1,45 2,00 52 56 40 46 54 1,00

BEM~RKNINGER TIL »DELFINPR0VEN«

Ved afl~ggelse af disse tidsprover pases, at savel tidtagningen som
svernmerens stil og evrige forhold under pf0ven er i overensstemmelse
med de geeldende regler for konkurrencesvomning. Proven kan af
l~gges i savel svornmesale som sterre svernmebassiner.

T idtagningen pabegyndes i det ojeblik startsignalet gives og af 
sluttes, nar svernrneren pa korrekt vis bererer bassinkanten efter fuld
fort svomning.

Starten til brystsvomning, crawl og butterfly sker ved et start
spring eller stdende i vandet. Pa starterens kommando: »Pa jeres plad
ser« indtager svernrneren startstill ing pa startskammel, bassinkant eller
staende i vandet, og forholder sig rolig, indtil startsignalet (skud,
flojt, kommando) lyder.

Start en til rygcrawl foregdr i vandet, I startstillingen ligger svern
meren med ansigtet mod bassinv~ggen og ryggen mod svernrneret
ningen . Hzenderne holder fast i startgreb eller overlebsrende. Oet er
ikke tiIladt at sta i overlobsrenden, og fodderne incl . tzeerne skal vsere
under vandoverfladen. Startkommandoen er som ved springstarten.

Under pf0ven er det ikke tilladt svernrneren at ga pa bunden eller
seette af fra denne; ved vending rna der kun ssettes af fra bassin 
v~ggen ,

I ovrigt skal svommereglerne (side :1 51) for den enkelte svernme
art overholdes..
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Vejledning til skolens sv@mmepr@ver.
1. , Pf0vern e kan afleegges ved folkeskoler, gymnasieskoler, ung

domsskoler, efterskoler samt friskoler.
2. I evelser, hvor der er valgfrihed mellem 2 svemmeforrner, skal

den pabegyndte svemmeform gennemferes under hele evelsen.
3. I aIle svernrnearter skal der l~gges vsegt pa god stil.
4. Eleverne ber under treeningen i brystsvemning, rygcrawl, crawl,

butterfly og rygsvomning med overtag Ieere at udfore korrekte
vendinger.

5. 0velser i dykning og undervandssvomning ber altid forega i be
gyndelsen af timen. - Ved dykning benyttes en genstand, der er
let at skelne, f. eks. et lille malet trrekors, der ved hjselp af snor
og jernlod kan indstilles til den rigtige dybde.

6. Udspring pa hovedet rna kun forega, hvor der er tilstreekkelig
vanddybde. Under en fjedrende 1 m vippe ber vanddybden veere
mindst 3.40 rn, og under en fjedrende 3 m vippe mindst 3,80 m .

7. Ved pf0ver i bjrergning og frigorelsestag skal mediet veere af
samme sterrelse som bjeergeren . Kravene til disse prover og til
pf0verne i kunstigt andedr~t og livredningsteori ber vrere af et
omfang som angivet i »Livredning for skoleungdommen«, ud 
givet af Oansk Livrednings-Forbund.

8. Mellem fcrste og sidste evelse inden for en prove rna hejst hen
ga eet ar.

9. En prove er kun bestaet, nar samtlige evelser er godkendt. Elever
der af helbredshensyn ikke kan gennemfore en eIler flere af de
forlangte evelser, kan ikke besta pf0ven.

10. For aflreggelse af pf0verne udstedes beviser, der underskrives af
skolens leder og af den lserer, under hvis kontrol pf0verne af
l~gges . Beviser, ernblemer ill. m. kan bestilles hos Landsudvalget
for skoleidreet. .

J 1. »Begynderpreven«, »Svemrnerpreven«, »Frisvommerpreven« og
»Livredderpreven« ber i almindelighed bestas i denne rrekke
folge. »Delfinpreven« kan tages sidelebende med de andre pf0
ver .

12. Begynderpreven og Delfinpreven kan tages i 16 2/ 3 m bassin.
Til de evrige prover skal en bassinleengde veere mindst 25 m.
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Dansk Liurednings-Forbunds preuer

Frisoemmerpre oen:
Er den samme som skolens frisvemmerprave.

B jcergepn)ven:
1. 300 m fri svomning. Maximumstid 9 min.

(for elever over 40 ar: Maximumstid 10 min .).
2. Dykning fra vandtrredning efter bjsergedukke pa 2~/2 m dybde.
3. 25 m bjrergning af bjeergedukke . Maximumstid 1 min . 15 sek.

(Dukkens vregt pa land 7,5 kg, i vand 3 kg) .
4. 25 m bjrergning af et forestiIlet bevidstlest menneske . Maximums 

tid : 1 min . 20 sek.
5. 2 forskellige frigor elsesgreb, hvert med efterfolgende 5 m bjerg

ning . Bjrergningsmetoder : »Urolig« og »urolig, men senere ro
lig«.
AIle ovenneevnte evelser udferes i badetoj.
0 v,elserne 1-5 skal afholdes samme dag uden unodvendigt op
hold.

6. Mund tlig overhori ng med forklaring af de forskeIlige bjserge
metoder og af frigorelse fra de greb , en forulykket i almindelig
hed viI anvende over for sin redningsmand. Kunstigt andedrret.
( Indblresnings-metoden og HN-metoden) .

Til denne pf0ve kan elever, del' fylder 13 ar inden kalenderarets ud
gang , indstiIle sig. Til elever, del' hal' bestaet, udstedes et bevis, hvor
pa de for evelserne 1, 3 og 4 opnaede tider indfores; for evelserne 2,
5 og 6 anferes »bestaet«. For at bestf proven ma ingen fastsatt e maxi
mumstider overskrides. Bestaet pf0ve giver ret til at bsere Dansk Liv
rednings -Forbunds brystmserke for bjrergere pa badedragt eIler jakke
samt emblem i bronze .

Lioredderpre cen:
1. Udspring i fuld paklredning fra mindst 3 m hojde.
2. Afklredning i vandet. Alt tej afferes, undtagen badedragt.

0 velserne 1 og 2 udferes paklredt sorn folger:
Meend: Lange benklseder, skjorte, sko, sokker og badebenkleeder.
Kvinder : AIm. kjole (eIler bluse og nederdel) , benkleeder, sko,
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stf0mper eller ankelsokker og badedragt. (Eller paklredning som

mend) .
3. 1000 m fri svomning, heraf mindst 100 m fr i rygsvomning .
4. Vandtrredning eller flydni ng i 4 min.

0 velserne 1-4 skal udfores i sammenheeng indenfor en tid af
40 min. Svemmeren ma-under proven ikke komme op af vandet
og heller ikke hvile ved at stette pa bunden , ved ribber, trapper

el. lign.
Denne del af pf0ven skal bevise elevens evne til at redde sig selv.

5. 300 m fri svomning , alder indtil 30 ar, maximumstid 9 min .
» 30-40 » » 10 »

over 40 » I) 11 »
6. Dykning fra vandtrredning efter bjrergedukke pa 3 m dybde, der

efter 50 m bjrergning af dukken . Maximumstid for bjrergning 3
_min . 30 sek. (Dukkens vregt pa land 7,5 kg, helt neddykket i

vand 3 kg).
7. 50 m bjrergning af et ( forestillet) bevidstlost menneske. Maxi-

mumstid 4 min .
8. 3 forskell ige frigorelsesgreb, hvert efterfulgt af mindst 5 m

bjrergning. Bjrergningsmetoder: »Urolig« og »urolig, men senere

rolig«.
0 velserne 5-8 skal afholdes pa samme dag uden unodvendige
pauser. Bade svernrneren og mediet skal vsere paklredte som til
evelse 2), dog uden sko.
Denne del af pf0ven skal bevise elevens udholdenhed og kend
skab til bjrergning af en forul ykket.

9. Mundtlig overhering i livredningens forskell ige dele : bjeerge
metoder, frigerelsesgreb, forklaring af redningsmandens hele for 
hold over for den forulykkede, pejling, hjselp til redningsmand ,
redning fra bad, ilandbringning af forulykket, brug af rednings 
post og redning ved is-, gas- og el-ulykker.
0 vels en bortfalde r f ra og med den 5. gang proven af lcegges.

10. Kunstigt indedrret ( Indblresnings-metoden og HN-metoden)
samt forkla ring af instruktion af medhjeelpere og efterbehandlin&.
0velserne 1-4, 5-8 og 9-10 kan aflregges pa 3 forskellige dage.

For Iivredderpreven grelder det, at den, der indstiIler sig, skal veere
fyldt eller fylde 17 ar i det kalendera r, hvor pf0ven pabegyndes. Til
elever, del' hal' bestaet, udstedes et bevis, hvorpa de for pr0verne 1- 4,
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5, 6 og 7 opnaede tider indferes samt karakter erne for evelserne 9 og
10, for evelse 8 anferes »bestaet«. For at besta pmven rna ingen af de
fastsatte maximumstider overskrides, og endvidere skal de 2 karak
terer sammelagt give mindst 5, og ingen karakter rna veere lavere end
2. Karakterskala 0-6 anvendes. Bestaet pmve giver ret til at bsere
Dansk Livrednings-Forbunds brystmeerke for livreddere pa badedragt
eller jakke samt emblem i selv. Bestas pmven i alt 5 gange, far eleven
gratis udleveret et gulddouble-emblem. Bestas pmven 10 gange, ud
leveres et guld-emblem med slej fe .
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