
Instrukser for livredder i Sola Svømmeklubb. 

Gjelder for Tananger og Dysjaland svømmehall: Det vil ikke være hallbetjent i hallen til 
enhver tid. Alle livreddere må derfor ha sitt personlige adgangskort. For å få kortet, må sikkerhets- og 
ansvarserklæringsskjema til Sola kommune signeres. Adgangskortet er kun aktivt når livredderkurs er 
gjennomført og bestått. Livredder på kant må være fylt 18 år. Det er 1 livredder per 15 svømmere i 
vannet. Er det flere enn 15 svømmeren i vann, kan livredder 2 på kant være under 18 år. 

1. Kortet aktiveres når en åpner en av garderobene som benyttes av klubben. 
2. Når livredder er inne i hallen, må Ph-verdi og klorinnhold leses av. Ingen kan gå ut i bassenget 

dersom en av verdiene ligger utenfor den øvre eller nedre grensen. 
3. Noter verdiene på skjema. Noter også opp antall svømmere og signer til slutt på listen. 
4. Når timen er ferdig, blir livredder i hallen til alle er ferdige. Livredder ”sjekker ut” med kortet 

sitt på kortleseren til garderobene for å låse dørene. Dersom livreddere overlapper hverandre, 
må den som går inn til trening aktivere sitt kort siden den andre ”sjekker ut” og forlater hallen. 
Kortet er personlig, så du har ansvar for hallen fra den tid du registrerer deg inn til du har 
sjekket deg ut. Livredderen MÅ ALLTID være den første som kommer og den siste som 
forlater HALLEN. 

Gjelder for Solahallen: Solahallen har vaktmester tilgjengelig som låser opp garderober for 
livvakten. Livvakten skriver seg inn på listen og notere antall svømmere i bassenget. Når timen er 
ferdig, ser livvakten til at garderobene blir låst dersom det er siste treningstime i hallen denne kvelden. 

Felles beredskapsplan for alle svømmehaller. 
Skade, ulykker og førstehjelp 

Ved ulykke/skade:  

• Trenere og hjelpetrenere må bevare roen. 

• Vurder situasjonen og gi førstehjelp. 

• Hvis behov for å ringe nødnummer; Oppgi navn, sted og ulykkessituasjon.  

• Husk å sende noen ut for å ta imot ambulansen og gir beskjed til den som utfører 
førstehjelp at ambulansen er på vei 

• Få en annen voksen til å ta ansvar for de andre svømmerne og ta dem bort fra ulykkesstedet 

• Snakk med barna om hva som har skjedd. 

• Kontakt foreldre. Livredder gir ansvaret til en annen i hallen dersom han/hun selv må utføre 
førstehjelp. 

Ved brannalarm: 

• Livredder får svømmerne opp av vannet. 

• Gå til nærmeste nødutgang. 

• La svømmerne få utdelt tepper før de går ut. 

• Ta barna inn i biler på utsiden av hallen dersom du har anledning til det. 

• Livredder skal stå ved nødutgang og vente på brannvesenet. 

Viktige telefonnummer: 

• 113 Ambulanse 

• 110 Brann 

• 112 Politi 
Livredder varsler alltid: Vakttelefon Bil (KT Vakt) 404 00 436,  

Førstehjelpsutstyr: 
Førstehjelpskoffert ligger inne svømmehallene. Alle svømmehaller er utstyrt med hjertestarter.  
 
Beredskapsplan henger i svømmehallen i krisesituasjon- les denne! 


