
 

  Rødt Rumpetroll  

 
Målet er å 

 komme seg trygt ned i og opp av vannet 

 bevege seg i vannet 

 

 

Oppgaver Poeng Dato 

Klatre ned i vannet med eller uten hjelp på en rolig måte 3  

Forflytte seg (med eller uten støtte) gjennom vannet 3  

Klatre opp av vannet (med eller uten hjelp) 4  

 

 
 

 

Instruktør: 

 

 

 

  Gullfrosk 

 
Målet er at barna 

 mestrer pustekontroll mens de flyter 

 opplever framdrift 

 blir introdusert til selvbergingsferdighetene 

 

 
Oppgaver Poeng Dato 

Gli fra kanten, som ”supermann”, i sidestilling, spark 
med beina ca. 4 m 

3  

Spark fra kanten, gli ca.2 meter på ryggen og flyt ca. 3 
sekunder, snu på magen, svøm tilbake. 

3  

 

Gli med ansiktet i vannet og begge armer strak fremover 
(eller langs kroppen). Lage delfin bevegelse (bølge 
bevegelser) med kroppen (svømmeføtter tillatt) ca. 5 m. 
 

3  

Bombehopp, deretter flyt som en ball i 3 sekunder 1  

Hent 3 leker fra bunnen i brystdypt vann 1  

Bobbing ca. 3 meter 1  

 
Instruktør: 

 

  Rumpetroll 

 
Målet er å 

 bevisstgjøre barnet på hvor kanten er, og å kunne forholde 

seg til den 

 nærme seg vannet med ansiktet og øve på pustekontroll 

 

Oppgaver Poeng Dato 

I vannet, gå langs kanten ca. 2 m. og gå gjennom en 
rokkering, holdt vertikalt halvveis i vann. 

3  

Blåse bobler i vannet (f. eks. med en sang: Bæ bæ lille 
lam, Alle barna hopper... osv.) 

3  

Hente 1 leke som ligger i midjedybde og blåse bobler 
samtidig. 

3  

Fall uti vannet og med (eller uten) assistanse fra 
foreldre/instruktør, bevege seg inn til kanten. 

1  

Rull/fall fra matte og svøm 1 m til land/kant 1  

 

 
Instruktør: 

 

 

 

  Havfrue 

 
Målet er at barna skal 

 kunne skape fremdrift på flere måter 

 mestre pustekontroll mens hundehan er i bevegelse, slik at 

de etter hvert begynner å svømme 

 lære mer om forlenget arm 

 kunne håndtere egne reaksjoner i kaldt vann 

 

Oppgaver Poeng Dato 

Gli som ”supermann”, ansiktet i vannet og ta delfin 
bevegelser ca. 4m, skift side og fortsett ca. 4m. 

4  

Gli fra kanten på ryggen, spark med beina og scull med 
hendene ca. 5m, svøm tilbake igjen. 

3  

Trå vannet i 3 sek med sculling, grip en bøye og bli dratt 
inn 

3  

Fall ut i vann med klær, snu og grip kanten 3  

Hent 2 leker fra bunnen på dypt vann 1  

Spikerhopp fra kanten uti dypt vann og svøm tilbake til 
kanten. 

1  

Svøm under vann 2 m 1  

 
Instruktør: 

 

  Sølvfrosk 

 
Målet er å 

 lære hvordan man skal rotere og gjenvinne balansen 

 komme under vann med ansiktet 

 oppleve oppdriften og bli trygg på den 

 

Oppgaver Poeng Dato 

Fraspark fra foreldrenes kne / bunn. Gli på magen med 
ansiktet nede i vannet og inn til kanten ca.1 
kroppslengde. 

3  

Flyt i valgfri stilling i 3 sekunder. 3  

Spark fra kanten, ”vær supermann” og spark med beina. 3  

Plukk opp 1 leke på litt over midjedybde eller mer 1  

Hopp uti vannet mot noe som flyter (Foreldre/instruktør 
holder flytemiddelet)  

1  

 

Instruktør: 

 

 

 

  Neptun 

 
Målet er at barna skal 

 mestre allsidige bevegelser i vannet, også på dypet 

 finne ro og balanse med tanke på å kunne svømme en noe 

lengre distanse 

 få en tilfredsstillende selvbergingsevne i basseng 

 lære å berge seg selv iført rednings- eller flytevest 

 

Oppgaver Poeng Dato 

Hopp/stup uti dypt vann, svøm ca. 2m, med ansikt ned, 
rull på siden, svøm videre mens man puster rolig ut og 
inn. Rull over på magen og svøm ca. 2m 

4  

Gli ut fra kanten og svøm ca 5m på ryggen, snu og 
svøm tilbake ca. 5m på magen (valg fritt) 

3  

Iført T-skjorte og bukse hopp/ stup uti på dypet, flyt på 
ryggen 3 sek, svøm tilbake til kanten. 

3  

Hent 3 leker, med 1 meters avstand på bunnen i dypt 
vann 

3  

Hopp uti på dypt vann, trå vannet i 5 sekunder, ta imot 
en bøye/kasteline og bli dratt inn. 

1  

Livredningshopp, svøm fritt ca. 4m., hent en leke fra 
bunnen og svøm tilbake. 

1  

Hopp fra 1 meters høyde med redningsvest på. 1  

 

Instruktør: 

 

  

 

  

 



 

 

Poengplukkekort  
 

for ferdighetsmerker i selvberging  
og begynnersvømming 

 
 
Dette kortet inneholder en del øvelser som er 
sentrale for måloppnåelsen for det enkelte 
ferdighetsmerke.  
 
Hensikten med dette er todelt. Det ene er at 
merkene og kravene her skal virke som en 
motivasjonsfaktor for barnet. Det andre er at 
foreldre eventuelt andre pårørende vet hvor 
langt barnet er kommet i prosessen. 
 
Fokus for opplæringen er selvberging og 
drukningsforebygging. I og med at de fleste 
drukningsulykkene skjer utendørs ligger det 
også en forventning om at foreldrene tar 
barna med seg til en strand eller annet sted 
egnet for bading ute. Hensikten er at like mye 
som barna skal ha det moro og bli fortrolig 
med vannet, må de også opparbeide seg en 
respekt for de utfordringer som ligger i sjø og 
vann ute. 
 
Obligatoriske øvelser er merket med rød skrift 
(i poengkolonnen), valgfrie øvelser med svart 
(poengkolonnen). Hvert merke oppnås med 

10 poeng og disse legges til poengene for å 

oppnå neste merke. Fra og med Havfrue må 
man oppnå 15 poeng for å kvalifisere til nytt 
merke. 
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Badevettreglene 
 

1. Barn - det er tøft å bruke 

redningsvest 
 

2. Lær å svømme. 
 

3. Før du går uti, forsikre deg om at 

du kan komme opp igjen. 

 

4. Bad helst sammen med andre. Ha 

alltid tilsyn med barn. 
 

5. Stup bare der det er dypt. 
 

6. Svøm langs land. 
 

7. Svøm ikke under brygge eller 

foran stupebrett. 
 

8. Dytt ikke andre ut i vannet, dukk 

aldri noe under vann. 

 

9. Hold deg på land hvis du føler deg 

kald eller uvel. 
 

10. Rop på hjelp hvis du er i fare – 

aldri ellers. 
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Poengplukkekort 
 

 

 

FERDIGHETSMERKER 

SELVBERGING 
OG BEGYNNERSVØMMING 

 

 

Kortet tilhører 

 

 

___________________________ 
 

 

  
 

  
 

  
 

NORGES LIVREDNINGSSELSKAP 

livredning.no 


