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Dragør, april 2019.

skolesfokulturogfritid@dragoer.dk

Høringssvar vedr. principper for fordeling af svømmehallens tider, offentlig åbningstid samt pris- og
takstpolitik.
Dragør Svømmeklub har følgende bemærkninger:
Generel information om svømmeklubben
I forbindelse med Dragør Svømmeklubs genopstart har vi sammen med DGI gjort et intensivt forarbejde for
at sammensætte det bredest mulige tilbud til Dragørs borgere. Således har vi på baggrund af demografi,
befolkningssammensætning, erfaringer og indsamlet feedback fra næsten 300 kommende svømmere
sammensat et program, der vil tilgodese alle relevante borgergrupper i Dragør. Vi har lagt vægt på at være
relevante for de borgere, der ønsker vores tilbud. Med vores indsamling af data ser vi, at der er visse
SÆRLIGE behov, der omfatter mange borgere:
-

-

Et stort akkumuleret behov for børn og unge, der i dag slet ikke kan svømme – børnene er helt op
til 12 år gamle.
Pensionister, der ønsker et reelt vandtilbud, der ikke bare er ”fri svømning”.
Forældre, der er interesseret i et vandtilbud samtidig med deres barn svømmer eller sammen med
barnet. Dvs. i stedet for at vente i omklædningsrummet, mens barnet svømmer, vil vi aktivere den
voksne med en vandsport.
En stigende interesse for vandsport hos voksne, herunder særligt masterssvømning på eliteplan,
TRI, medley svømning, vandgymnastik og varmtvandstilbud.

Dragør Svømmeklubs bemærkninger tager udgangspunkt i de behov, vi har indsamlet hos borgerne.
Bemærk, at der her kun er nævnt de største områder. Vi kommer til at dække meget andet. Herunder har vi
fokuseret på fastholdelsespolitik, dvs. at finde spændende og vedkommende tilbud til unge mennesker, der
ofte dropper ud af deres sport i de tidlige teenageår.
Svømmeklubben har i skrivende stund omkring 300 forhåndstilmeldinger udelukkende baseret på mund-tilmund-metoden samt beskeden aktivitet på vores Facebook profil.
Svømmeklubben er på ingen måde interesseret i at opnå en halvtom svømmehal ved at skaffe mest mulig
vandtid til sig selv, men vi er heller ikke interesseret i en lang venteliste, og slet ikke i en venteliste med
børn, der ikke kan svømme. Derfor er fleksibilitet fra alle brugerne af svømmehallen er nøgleord her det
første år, således at flest muligt borgere kan få glæde af den og dækket deres svømmebehov på bedst
mulig måde. Skulle det vise sig, at vi ikke får besat vores tildelte tid, overgiver vi den med glæde til andre –
vi håber, at denne fleksibilitet gælder begge veje.
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Vi anmoder udvalget om at inddrage følgende synspunkter og hensyn ved tildelingen af vandtid til Dragør
Svømmeklub:
Pensionisterne bryder sig sjældent om at blive ”blandet” med børn, hvorfor vi har bedt om ganske få timer
om formiddagen og før børnetilbuddene starter til netop pensionist- og genoptræningssvømning.
Vi vil få et ekstraordinært stort behov for svømmetid for børn op til 12 år, der i dag ikke kan svømme,
hvorfor vi foreslår, at svømmeklubben kan være til stede og dele svømmehallen med offentlig åbningstid.
Vores erfaring siger, at det først og fremmest er stort bassin, der benyttes i offentlig åbningstid, således
ville det være relevant at svømmeklubben kan få adgang til lille bassin i begrænsede tidsrum samtidig med
offentlig åbningstid.
Vi erkender, at vi ikke kender det fulde behov endnu, og vi vil derfor ”fylde hold op” på de dage vi får tildelt,
men med mulighed for tirsdage og torsdage kl. 16-20 som ”buffere” efter aftale med halinspektøren.
Af hensyn til ansættelse af trænere, har vi brug for kontinuerte tidsintervaller, hvor vi kan beskæftige vores
ansatte under anstændige rammer og ikke bare i korte tidsrum ad gangen. Dette kan sagtens udformes
som et flow, hvor en træner arbejder 1,5 time i varmt vandsbassin, går videre til stort bassin og slutter i lille
bassin (dette er et eksempel). Det kan for eksempel ske for at udnytte skolernes frokostpause til et hold i
stort bassin for pensionister.
Svømmeklubben er fuldt fleksibel mht., hvordan man fordeler hallen, idet vi ikke ser noget problem ved at
offentlig åbning eller skolerne for eksempel har 3 baner i stort bassin, mens svømmeklubben benytter de 3
andre baner i stort bassin.
Det fremlagte forslag til fordeling skaber en udfordring om søndagen i forhold til, at svømmeklubben først
kan komme til kl. 17-19. Dette tidsrum får vi meget svært ved bemande med personale endsige indskrive
børnefamilier, der typisk er en søndagsmålgruppe. Om søndagen ville vi gerne til i lille bassin fra kl. 14 eller
15, og samtidig med vil vi gerne kunne benytte 3 baner i stort bassin. Dette er med henblik på kombihold,
hvor både barnet og en forælder svømmer samtidig, men i hvert sit vandtilbud.
Endelig anmoder vi udvalget om at tildele tider således, at svømmehallen på ethvert tidspunkt er optimalt
udnyttet, og dermed at flest mulig borgere benytter den. Halinspektøren samt Hollænderhallens personale
og brugerråd har i den forbindelse den største erfaring og indsigt. Hav tillid og tildel disse
personer/enheder de nødvendige beføjelser og rammer til at administrere haltiden til glæde for de fleste.
Venlig hilsen
Dragør Svømmeklub
Bestyrelsen
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