NLS nettbutikk
Ønsker du å bestille noe fra produktlisten vår?
Lagre dette skjemaet og fyll inn ønsket
bestilling, trykk på send inn
(NB: krever at du har Adobe reader).

Frakt kommer i tillegg.
Ved kjøp av mange kvanta av et produkt vil du
få ekstra rabatt, ta kontakt for tilbud

Forskjellige pakker:

Materiellpakke badevakt
Pakken inneholder:
- Hefte: Livreddende Førstehjelp
- Bok: Sikkerhets i bade- og svømmeanlegg
- Badevakt Kursbevis
- Kompetansebevis
- Magasinet Livredderen
- Evalueringsskjema
- Digitalt kursrapport skjema

Medlemmer: 600,Ikke-medlemmer: 720,0

Materiellpakke badevaktinstruktør
Pakken inneholder:
- Hefte: Livreddende Førstehjelp
instruktørveiledning
- Bok: Livredningskompetanse
- Rammeplan NLS badevakt grunnkurs
- Badevaktinstruktør kursbevis
- Magasinet Livredderen
- Evalueringsskjema
- Digitalt kursrapport skjema

Medlemmer: 600,Ikke-medlemmer: 720,0

Materiellpakke lærer/aktivitetsleder
Pakken inneholder:
- Bok: Livredningskompetanse
- Rammeplan
- Strandaktivitet tips for skolebarn
- Kompetansebevis
- Magasinet Livredderen
- Evalueringsskjema
- Digitalt kursrapport skjema

Medlemmer: 600,Ikke-medlemmer: 720,0

Sikkerhetspakke vinter
Pakken inneholder:
- 2 stk ispigger
- 1 stk Hansaline
- 1 stk torpedobøye

Medlemmer: 1900,Ikke-medlemmer: 2280,-

0

Sikkerhetspakke sommer
Pakken inneholder:
- 2 stk Hansaline
- 1 stk torpedobøye

Medlemmer: 1900,Ikke-medlemmer: 2280,-

0

Utstyr

Strandspill

Medlemmer: 199,Ikke-medlemmer: 239,-

Hansaline

Ispigger

Medlemmer: 350,Ikke-medlemmer: 419,-

Medlemmer: 199,Ikke-medlemmer: 239,-

0

0

0

Torpedobøye

Oppblåsbar torpedobøye – Restube

Medlemmer: 1375,Ikke-medlemmer: 1650,-

Medlemmer: 699,Ikke-medlemmer: 799,-

0

0

Synkedukke

Linethrow tau

Dukke for vanntrening

Nøkkelring med ansiktsmaske

Medlemmer: 3150,Ikke-medlemmer: 3780,-

Medlemmer: 280,Ikke-medlemmer: 339,-

Medlemmer: 1250,Ikke-medlemmer: 1499,-

Medlemmer: 79,Ikke-medlemmer: 95,-

0

0

0

0

Merker:
Medlemmer: 40,Ikke-medlemmer: 49,-

Rødt
rumpetroll

Grønt
rumpetroll

Sølvfrosk

Gullfrosk

Havfrue

0

0

0

0

0

Sjøhest

Oter

Neptun

0

0

0

Delfin

Tigerhai

0

0

Blåval

0

Kompetansebevis:
Medlemmer: 15,Ikke-medlemmer: 19,Kompetansebevis
for årlig godkjent Utvidelse
livredningsprøve

Livredderens slagord

Gyldigheten av kompetansebeviset ligger knyttet
til der man har gjennomført prøven. Har man tatt
livredningsprøven i et basseng med maks dybde på
1,5m og skal i et svømmeanlegg med maks dybde
på 4m, så må man vise at man kan dykke og hente
opp en dukke fra denne dybden.
Har man tatt prøven inne og skal ut må man vise at
man mestrer å svømme der man skal være. Dette er
viktig for egen sikkerhet. Det trengs overskudd i
selvbergingsevne for å redde andre. Har man tatt
prøven ute, men skal inn i et svømmeanlegg så må
man vise at man kan dykke og hente opp en
dukke fra den aktuelle dybden der.

Livredderens slagord
Rekk ut

Kast ut

Ro ut

Livredningsprøve basseng

Har vist i praksis, iført arbeidsantrekk og gjort
sammenhengende:
• Lokaliser druknet person (øvelsesdukke
på bunn),
• stup eller hopp uti,
• dykk ned til en øvelsesdukke på bunn
• ta tak under armene på øvelsesdukken og
bring denne til overflaten,
• slipp dukken og ta tak i markør (en
person) som flyter med ansiktet ned,
• snu personen rundt, gi frie luftveier,
ilandfør personen over bassenget,
• få vedkommende opp på kanten,
gjennomfør prosedyre for sideleie og gå
direkte til øvelsesdukke og vis HLR
inkludert bruk av hjertestarter.

Fyll inn dato, sted og aktuell dybde eller temperatur i vannet

Dato:________

For alle NLS_________________________________________
instruktører

For
Arbeidsantrekk:_________________________
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Fyll inn dato, sted og aktuell dybde eller temperatur i vannet

Svøm ut

Kompetansebevis instruktør
_________________________________________

Kontrollør

0

www.livredning.no

Krav til driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med
personsikkerheten og at personell i et bade- og
svømmeanlegg skal ha tilfredsstillende opplæring er
forankret i Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
mv. § 9.
Videre forskrifter som gjelder for barnehager, skoler osv.
ligger i § 14 og § 15 i forskrift om miljørettet helsevern og i
forskrift til opplæringslova §12.

Kontrollør
barnehager
m.fl.

Instruktør: ___________________________

Dette kompetansebeviset er en generell dokumentasjon på
at man har gjennomgått og innehar de ferdigheter som er
nødvendige for å kvalifisere til tilsyn i det bassenget man har
gjennomført de praktiske øvelsene i.

Dato: _________________________________
Instruktør:
___________________________
For alle som
skal ha
oppsyn med personsikkerheten i et
bade- og svømmeanlegg

Internkontrollen skal gjennomgås i sin helhet minimum hvert
år. Praktiske ferdigheter må vedlikeholdes. Oppfriskningen
av ferdigheter bør skje i forkant av når man skal ha tilsyn.

Kompetansebevis lærer
www.livredning.no
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0

www.livredning.no
© Norges Livredningsselskap 2021

www.livredning.no

NORGES LIVREDNINGSSELSKAP

NORGES LIVREDNINGSSELSKAP
Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
og DHLR
Kursbevis

Dato: _________________________________

Kravet til internkontroll er gjennomgående og omfatter hele
virksomheten.

Ledere og Veiledere i friluftsliv, Lærere,
__________________________________
Assistenter,
Personell hos SFO, Ansatte i

© Norges Livredningsselskap 2020

www.livredning.no

Dybde: ________

Kompetansebevis

Kursbevis
praktiske livredningsferdigheter
i basseng
-------------------------------------Har bestått
oppdatering HLR og DHLR

Internkontroll og praktiske
ferdigheter

for årlig godkjent livredningsprøve

Utvidet:____________________________________________________

Kontrollør
www.livredning.no
Utvidet:___________________________________________________

Norges Livredningsselskap

Kompetansebevis

Kompetansebevis basseng
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0

Ønsker du videre utdanning?
Ta kontakt med oss:
nls.post@livredning.no

www.livredning.no

eller se våre hjemmesider:
www.livredning.no

Kompetansebevis HLR

0

Bøker:

Norges Livredningsselskap

Norges Livredningsselskap

BEGYNNEROPPLÆRING

Norges Livredningsselskap
VIDEREGÅENDE
SELVBERGING
OG SVØMMINGGRUNNBOK
LIVREDNING

Norges Livredningsselskap
Norges Livredningsselskap

LIVREDNINGSIKKERHET
GRUNNBOK

– En forberedelse til å være en livredder i vann

i bade-og svømmeanlegg

NLS Livredning grunnbo fokuserer på hvordan forebygge ulykker gjennom
å unngå utfordringer som overgår det vi mestrer.

Forutsetningen for å kunne livredning, slik at du kan hjelpe og redde
andre, er at du kan ta vare på deg selv. Livredning vil derfor ligge som en
forlengelse av det. Det er mye som kan løses gjennom å ha organisert
aktiviteten på en sikker og forebyggende måte.
Boka omfatter redning nær land, fra båt og på is.

ISBN 978-82-998596-8-4

Sikkerhet i bade- og svømmeanlegg tar for seg hvordan man gjennom
tilsyn kan forebygge ulykker i bade- og svømmeanlegg. Det legges først og
fremst vekt på hvordan oppfatte og håndtere potensielt farlige
situasjoner før man har en ulykke og hvordan kunne håndtere disse på en
servicevennlig måte.

Norges Livredningsselskap - LIVREDNING GRUNNBOK

Boka tar utgangspunkt i alt fra drukningsulykken til hva som kreves for
å håndtere en potensielt farlig situasjon. Samtidig tar den for seg tips og
triks for å kunne ferdes trygt i, på og ved vann.

Boka tar også for seg hvordan kunne håndtere ulykker og har videre en
oversikt over det viktigste lav de lover, forskrifter og andre retningslinjer
som ligger til grunn for det ovenfor nevnte.

Norges Livredningsselskap
Norges Livredningsselskap - SIKKERHET i bade- og svømmeanlegg

– Utvikling av vannkompetanse

SIKKERHET
i bade-og svømmeanlegg

9 788299 859684

Begynneropplæring
– utvikling av
vannkompetanse
Medlemmer: 249,Ikke-medlemmer: 299,0

Videregående selvberging og
svømming

Livredning
Grunnbok

Sikkerhet i bade- og
svømmeanlegg

Medlemmer: 249,Ikke-medlemmer: 299,-

Medlemmer: 198,Ikke-medlemmer: 239,-

Medlemmer: 248,Ikke-medlemmer: 299,-

0
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LIVREDNINGSKOMPETANSE

LIVREDNINGSKOMPETANSE
Kravene til livredningskompetanse er forankret i opplæringslova og forskrift til
opplæringslova. Disse setter klare sikkerhetsmessige krav gjennom et krav om å ha
internkontroll på plass. Gjennom læreplanverket settes det klare krav i forhold til
opplæringen man er lovpålagt å gjennomføre og samtidig skulle ivareta sikkerheten.
Selv om de formelle kravene er de samme, vil kravene til sikring, tilsyn, krav til lærer/
leders/instruktørs praktiske ferdigheter osv. variere fra sted til sted og fra aktivitet til
aktivitet. Hva de konkrete kravene skal være i de enkelte tilfellene vil belyses
gjennom egen internkontroll.
Dette heftet er først og fremst ment som en hjelp til hvordan man kan forholde seg til de
lovmessige og formelle kravene og da knyttet opp mot grunnleggende livredning og
hvordan forholde seg til ulykker.

I denne sammenheng vil de praktiske ferdighetene bestå av tre hoved emner:
1. Man må være svømmedyktig (4. klasse pensum) og kunne ivareta egen
sikkerhet i, på og ved vann (7. klasse pensum).
2. Man må kunne grunnleggende livredning (10. klasse pensum).
3. Man må kunne livreddende førstehjelp relatert til de situasjonene som kan
oppstå med de deltagerne man har og i det miljøet man er i (10. klasse pensum).

Norges Livredningsselskap - LIVREDNINGSKOMPETANSE

Livredningskompetanse er et samlebegrep på den kompetanse man som
lærer/leder/instruktør trenger for å ivareta sikkerheten under aktiviteter i, på
og ved vann.

0

0

Livredningskompetanse
Medlemmer: 399,Ikke-medlemmer: 479,0
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Barn 0-2 år

Barn 3-5 år

FØRSTEHJELP OG FOREBYGGING
AV ULYKKER

FØRSTEHJELP OG FOREBYGGING
AV ULYKKER

Førstehjelp, siste utgave

Førstehjelp og
forebygging av ulykker 0-2 år og 3-5 år
0

Medlemmer: 59,Ikke-medlemmer: 75,-

Medlemmer: 398,Ikke-medlemmer: 479,-

0

0
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LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

Sirkulasjonssvikt, nedkjøling, drukning

Sirkulasjonssvikt, nedkjøling, drukning

inkludert bruk av halvautomatisk hjertestarter (DHLR)

inkludert bruk av halvautomatisk hjertestarter (DHLR)

Hjerte- lunge- redning (HLR)

Hjerte-lunge-redning (HLR)

INSTRUKTØRVEILEDNING

1

Livreddende førstehjelp, instruktørveiledning

Livreddende førstehjelp

Medlemmer: 79,Ikke-medlemmer: 85,-

1

0

Medlemmer: 110,Ikke-medlemmer: 135,-

0

HLR–utstyr:

HLR voksen 4-pack

HLR junior 4-pack

HLR baby 4-pack

Medlemmer: 9.739,Ikke-medlemmer: 10.309,-

Medlemmer: 9999,Ikke-medlemmer: 10599,-

Medlemmer: 8399,Ikke-medlemmer: 8899,-

HLR Family pack lys/farget

Medlemmer: 7469,Ikke-medlemmer: 7909,0

HLR baby lys/farget

Medlemmer: 1519,Ikke-medlemmer: 1609,0

0

HLR junior lys/farget

Medlemmer: 2859,Ikke-medlemmer: 3019,0

0

0

HLR voksen lys/farget

Antibac våtservietter
1 pk av 50 stk

Medlemmer: 2699,Ikke-medlemmer: 2899,-

Medlemmer: 150,Ikke-medlemmer: 179,-

0

0

Bestillingsliste
Antall:
Materiellpakke badevakt
Materiellpakke badevaktinstruktør
Materiellpakke lærer/aktivitetsleder
Sikkerhetspakke vinter
Sikkerhetspakke sommer
Strandspill
Hansaline
Ispigger
Torpedobøye
Synkedukke
Linethrow tau
Dukke for vanntrening
Nøkkelring med ansiktsmaske
Oppblåsbar torpedobøye – Restube
Merker:
Rødt rumpetroll
Grønt rumpetroll
Sølvfrosk
Gullfrosk
Havfrue
Neptun
Oter
Sjøhest
Delfin
Tigerhai
Blåval
Medlem
Ikke medlem

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Antall:
Kompetansebevis instruktør
Kompetansebevis lærer

0

Kompetansebevis basseng
Kompetansebevis HLR

0

0

0

Begynneropplæring – utvikling av vannkompetanse 0
0
Videregående selvberging og svømming
0
Livredning Grunnbok
0
Sikkerhet i bade- og svømmeanlegg

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Livredningskompetanse
Førstehjelp og forebygging av ulykker 0-2 år
Førstehjelp og forebygging av ulykker 3-5 år
Førstehjelp, siste utgave
Livreddende førstehjelp
Livreddende førstehjelp, instruktørveiledning

0
0
0
0

HLR Family pack lys/farget
HLR voksen 4-pack
HLR junior 4-pack
HLR baby 4-pack
HLR baby lys/farget
HLR junior lys/farget
HLR voksen lys/farget

0
0
0
0
0
0
0

Antibac våtservietter 1 pk a 50 stk

0

0
0

0
*Fakturaadresse (e-post):

*Fult navn/ klubb navn:
*Leveringsadresse:
*Postnummer:

*Sted:

NB: Fraktkostnader kommer i tillegg

Send inn

