HASAM Halliwick
Kursusudbyder:
HASAM Halliwick Samarbejdet i Danmark
Formål med kurset:
Halliwick konceptet er en metode til at lære alle mennesker, specielt med fokus på mennesker der har fysiske
og/eller indlærings vanskeligheder, at deltage i vandaktiviteter, at bevæge sig selvstændigt i vand, og at
svømme.

Kursets indhold:
Mål og indhold:
• At kursusdeltageren tilegner sig en grundlæggende indsigt i Halliwick konceptet
• At kursusdeltageren kan vurdere en persons aktuelle færdigheder i vandet
• At kursusdeltageren kan udnytte vurderingen til at give en person en hensigtsmæssig fysisk og psykisk støtte i
vandet
• At kursusdeltageren lærer at analysere aktiviteter og rekvisitter
• At kursusdeltageren på begynderniveau kan tilrettelægge et undervisningsprogram

Nytteværdi for SHS-Stevns:
At instruktøren kan bruge Halliwick instruktøruddannelse til at inkludere børn og/eller voksne med udfordringer
i svømmeklubben og dermed i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Tilskud til instruktørkursus i Ocean Rescue Camp
https://stevns.dk/formularer/soeg-tilskud-til-din-forening

Kursusudbyder:
DGI Svømning
Formål:
Kurset er et instruktørkursus, med formål om at klæde kursusdeltagerne på til at kunne undervise til
DGIs Ocean Rescue Camps. Dette giver blandt andet mulighed for, at svømmeklubben selv kan afholde
Ocean Recue Camp.

Beskrivelse af kursets indhold:
Gennem afprøvning af flere elementer på egen krop, bliver man klædt på til at undervise børn og
unge i livreddende førstehjælp gennem leg og udfordrende øvelser. Man lærer teorien til det praktiske
i redningssituationer, og man lærer om sikkerhed på flere niveauer, livreddende førstehjælp , samt de
procedurer som følger med til dette. Man bliver også bekendt med de mere praktiske
redningsmanøvre, og får kendskab til de redskaber som bruges hertil, f.eks. rescueboards og
redningstorpedoer. Hertil lærer man at omdanne ovenstående til sjove, udfordrende og lærerige øvelser for
børn. Sidst får man kendskab til at planlægge og tilrettelægge afholdelsen af Ocean Rescue Camp, og man får
tips og tricks som er nyttige for afviklingen heraf.
Nytteværdi:
Ocean Rescue Camp er et koncept som DGI har skabt sammen med Børneulykkesfonden. Uddannelse
af instruktører hertil, giver svømmeklubben mulighed for at afholde et spændende, sjovt og ikke

mindst lærerigt forløb ved stranden, som giver børn og unge kendskab til sikkerh ed, selvhjælp og
førstehjælp når man færdes på de danske strande, men også i det hele taget. Ved Ocean Rescue Camp
får børnene øjnene op for livredning, kystlivredning, åbent vand-svømning og svømning i det hele
taget, hvilket både kommer børnene og omverdenen til gode, men forhåbentlig også kan rekruttere
flere livreddere, svømmetrænere og /eller svømmere til svømmeklubberne.

