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BABYSVØMMING - VANNGLEDE

LIVREDNINGSOPPLÆRING FOR BARN OG VOKSNE

0–3 år. En koselig familieaktivitet der foreldre og barn er sammen
Her lærer de metoder som gir barnet vannglede og trygghet.

Ute eller inne, om det er en speidergruppe, båtforening eller
lærere/assistenter ved skole og barnehager.

SMÅBARNSVØMMING - TRYGGHET

FØRSTEHJELPSKURS OG DHLR

3–6 år. I tillegg til lek og vannglede får barna her lære å mestre gli,
flyte og pusteøvelser som er grunnleggende for på sikt å lære å
svømme.

Norsk Folkehjelps grunnkurs 5 t, hjertestarterkurs

SØSKENGRUPPER

NLS badevaktkurs 18 timer, for badevakter som jobber i offentlige
badeanlegg,

0–6 år. Her legger vi til rette for søsken som kan være på kurs på
samme tid. I denne gruppen er det lagt opp til felles aktivitet for
familien. I noen basseng har vi også tilbud hvor barna går på noenlunde samme tid i hver sin gruppe som er alderstilpasset.

MINILIVREDNINGSGRUPPE OG SVØMME- OG
LIVREDNINGSGRUPPA – GØY MED LIVREDNING
6–16 år. I tillegg til svømmeteknikker, er fokus her livredning. Konkurransegruppa har mulighet til å delta på stevner og treningssamlinger rundt om i landet. Egensikkerhet er også i fokus her.

VOKSENKURS - MESTRING
For voksne over 16 år legger vi til rette for undervisning etter ferdigheter. Gruppene er tilpasset for nybegynnere eller for å øve teknikk. Vi har også kurs for rene innvandrergrupper.

BADEVAKTKURS

ÅRLIG PRØVE
Årlig prøve for lærere, barnehagepersoner, fysioterapeuter og andre
som har ansvar for aktiviteter i vann.
Vi tilbyr også fullt livredningskurs.

