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INDLEDNING
Svømning foregår primært i svømmehaller eller svømmefaciliteter, der oftest er
kommunalt ejede.
De årlige udgifter for driften af svømmehallerne i Rudersdal Kommune er omkring
8.000.000 kr.
Næsten ingen andre fritidsfaciliteter er så dyre i etablering og drift som
svømmehaller.
Svømmehaller skal løbende have miljøgodkendelse efter gældende standard og
bekendtgørelse for at kunne benyttes.
I den netop overstående del-analyse 5 ”Renoverings- og omdannelsesplan for
eksisterende idrætsfaciliteter” under Struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne
i Rudersdal Kommune, blev der præsenteret en renoveringsplan for
svømmehallerne, der skulle imødekomme de næste 10 års miljøgodkendelse.
Renoveringsplanen peger på, at der er et økonomisk behov på ca. 170 mio. kr.
frem til 2030, for at kunne opretholde miljøgodkendelse efter gældende standard
og bekendtgørelse.
Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund besluttet, at størstedelen af disse
renoveringer ikke udføres, og at der i stedet fremlægges et forslag til et
helhedsprojekt for Birkerød Idrætscenter med en ny svømmehal.
En ny svømmehal er en stor investering, og det er derfor vigtigt, at den supplerer
det samlede svømmehalskapacitet i Rudersdal Kommune i et mangeårigt
perspektiv.
Svømmehalskapacitet er en begrænset ressource, så drift, aktivitet og
brugerønsker skal derfor balanceres bedst muligt efter både et økonomisk og
lokalt behovsparameter, så nuværende brugere, nuværende ikke-brugere, og
fremtidige nye brugere, som kommunen politisk beslutter skal prioriteres, også kan
benytte en svømmehalsfacilitet, der tilgodeser deres behov.
Når den prioritering er på plads, kan der tages beslutninger om hvordan en
svømmefacilitet skal udformes og driftes for at imødekomme prioriteringen.
Faciliteter til vinterbadning og svømning i hav og søer er ikke en del af rapporten.
Nærværende rapport beskriver udelukkende svømmehaller og skal bruges som
grundlag til politikernes strategiske beslutningsgrundlag i et 10-årigt perspektiv.
Det er vigtigt at pointere, at alle ændringer og anlæggelser af nye anlæg, vil ske på
baggrund af inddragelse af brugere og potentielle ikke-brugere.
Brugernes vinkel i nærværende analyse er udelukkende belyst gennem
spørgeskema og rapporterede erfaringer.
Der forestår således en gennemgående inddragelsesproces af nuværende og
potentielle brugere, når evt. planer skal konkretiseres og der skal skabes
sammenhæng i det samlede svømmehalstilbud i Rudersdal Kommune.
Analysen er derudover baseret på eksisterende viden fra organisationer som f.eks.
Lokale- og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade og
Idrættens Analyseinstitut.
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INDENDØRS SVØMMEFACILITETER I RUDERSDAL KOMMUNE
I Rudersdal Kommune er der 3 svømmehalsanlæg med i alt 4 bassiner, samt
forskellige mindre bassiner. Kulturområdet har driftsansvar for alle bassiner.

I
Birkerød svømmehal
1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter primært til offentlig brug.
1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter primært til skole- og foreningsbrug.
1 varmtvandsbassin.
1 udendørs bassin.
2 saunaer (én i hvert omklædningsrum).
Rundforbi svømmehal
1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter.
1 familiebassin
1 spabad.
2 saunaer (én i hvert omklædningsrum).
Trørødskolens svømmehal
1 svømmehal med 1 bassin på 25 meter
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INDENDØRS SVØMMEFACILITETER I OMGIVENDE KOMMUNER
Tal fra facilitetsdatabasen viser, at der i de omgivende kommuner er følgende
faciliteter med mere eller mindre enslydende profiler.
Kommune
Allerød
Furesø
Gentofte2
Gladsaxe
Helsingør3
Hillerød
Hørsholm
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal

50 meter
0
1
1
1
1
1
1
1
0

25 meter
2
2
1
1
0
0
0
2
4

Varmtvand

0
2
3
1
2
1
0
0
2

Andre1
0
3
1
4
0
0
1
1
2

1

Udendørsbassin, familiebassin, soppebassin, o.l.
Igangværende proces om ny 25 meters bassin og varmtvandsbassin (120 mio. kr.).
3 Igangværende proces om ny svømmehal målrettet familier (90 mio. kr.).
2

50 meters bassiner

25 meters bassiner
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DRIFT AF SVØMMEHALSFACILITETER
Som før nævnt er driften af svømmehalsfaciliteter mere energikrævende end de
fleste andre idrætsfaciliteter.
I Rudersdal Kommune sigtes der mod, at have ensartede driftssystemer og at der
benyttes energibesparende tiltag hvor det er muligt (f.eks. overdække af bassin).
Af hensyn til at have en bæredygtig drift, er målet at have kemifri anlæg i alle
kommunens svømmehaller. Det fremmer indeklimaet for brugerne og
arbejdsmiljøet for medarbejderne.
Svømmehalsmedarbejderne er uddannet til både at kunne håndtere den
traditionelle livredderfunktion, teknikken bag svømmehallen, samt at have en
værtsrolle eller være instruktør i eller ved bassinet når det er påkrævet.
Det giver fleksibilitet på tværs af svømmehallerne, men giver også mulighed for at
agere i forhold til de ønsker, som brugerne løbende måtte have.

NUVÆRENDE BRUGERE AF SVØMMEHALSFACILITETER
Svømmehallerne i Rudersdal Kommune har tre primære brugertyper.
De offentlige badegæster, skole- og gymnasiebrugere, samt foreningsbrugerne.
Sekundært er der forskellige private aktører (f.eks. fysioterapeuter), der lejer sig
ind i svømmehallerne for at lave genoptræning o.l.
Offentlige brugere
Den offentlige åbningstid er kendetegnet ved, at
svømmebassinerne er til fri benyttelse mod betaling i henhold
til de gældende takster (se bilag 1).
Derudover foregår der også andre aktiviteter såsom saunagus,
drop-in træning, børnefødselsdage, o.l.
Skoler og gymnasier
Skoler og gymnasier benytter svømmehallerne til deres
undervisning.
Det er folkeskolerne i kommunen samt Birkerød Gymnasium.
Foreningsanvendelse
Der er flere forskellige typer af aktiviteter, som foreningslivet
benytter svømmehallerne til.
Det er f.eks. babysvømning, handicapsvømning,
motionssvømning, begynder- og elitetræning, samt stævne- og
turneringsaktivitet.
Derudover er der de mere pædagogiske aktiviteter såsom
livredning, svømmeskole og vandtilvænning.
Der laves ligeledes træning i vand og varmtvandsbassin.
Vandsportsforeningerne laver dykning, elitetræning, kajakpolo,
grønlænderrul og kæntringsøvelser.

Nuværende foreningsbrugere
af svømmehaller i Rudersdal
Kommune
Aftenskoler, Handicapsvømning
FOF Handicapsvømning
FOF København,
HASØ
Gigtskolen
Vandsportsforeninger
Birkerød Ro- og Kajakklub
Holte Roklub
Rudersdal Havkajaknørder
Vedbæk Open Water
Vedbæk Sportsdykker Klub
Vikingerne Vedbæk
Søspejderne Yachtklubben
Furesøen
Svømmeforeninger
Aktive Birkerød Seniorer
Sigma Swim
SNIK Vandpolo
Søllerød Svømmeklub
Søllerød Senior Sport

5

Struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune
Vinterbadeklubberne har god adgang til vand, og har oplyst til kommunen, at de
ikke forventer, at skulle benytte sig af svømmefaciliteterne fremadrettet.
Specielt Sigma Swim og Søllerød Svømmeklub står for størstedelen af
foreningsaktiviteterne i svømmehallerne, og har det bredeste udvalg af aktiviteter
fra baby-svømning over flygtningesvømning og Jump4Fun til elitesvømmere på
Team Danmark niveau.
Tid til foreningsbrug i svømmehallerne tildeles efter ”Regler om udlån og
benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg”.
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Fordeling af svømmehalstid og antal brugere
Der er i sæsonen 20/21 afsat ca. 100 timer om ugen til offentlig svømning, 53 timer
til skoler og gymnasier, og ca. 150 timer til foreningsbrug.

Fordeling af svømmehalstid

Offentlig brug

Foreningsbrug

Skoler og gymnasier

Antallet af brugere er her opgjort for 2019.*
Svømmehal

Foreninger

Offentlig

Birkerød svømmehal
Rundforbi svømmehal
Trørød svømmehal**

ca. 90.000
ca. 30.000
Ukendt

53.268
71.547
Ukendt

Skoler og
gymnasier***
Ukendt
Ukendt
Ukendt

*(Grundet renoveringsprojekter og corona-nedlukning, er 2019 det seneste år med valide tal).
**(Antallet af brugere registreres ikke).
*** (Antallet af brugere blev ikke registreret i 2019).
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Svømning
Forskellige aktører (LOA, IDAN, o.l.) har i den seneste tid haft fokus på
svømmefacilitetsområdet og svømmehalsbrugere.
De massive investeringer som svømmehalsfaciliteter kræver, følges af et behov for
at ”få mest muligt for pengene” og tilgodese flere danskeres motionsvaner.
På samme måde som i de senere år med de store idrætshaller, ses der derfor nu
på, hvordan svømmehalsfaciliteter bliver multifunktionelle, og tilgodeser flere
brugergrupper i den samme facilitet.
Derudover er bæredygtighedsdagsorden særlig vigtig når det drejer sig om
svømmehaller. Det er omkostnings- og driftstunge faciliteter, hvor indeklimaet
påvirker brugerne og medarbejdere i større grad end i en klassisk idrætshal.
Det har resulteret i flere undersøgelser, der involverer Lokale- og Anlægsfonden,
Dansk Svømmeunion, Danske Svømmebade, Idrættens Analyseinstitut og
Syddansk Universitet.
Rudersdal Kommune er medlem af 4K-samarbejdet med Gentofte, Gladsaxe og
Lyngby-Taarbæk. Der foregår lignende processer i de andre 4K-kommuner, hvilket
har resulteret i et generelt fokus på vidensdeling kommunerne imellem.

Svømningens udvikling
Svømning er en populær aktivitet blandt danskerne.
34% af børn og 17%1 af den voksne danske befolkning oplyser, at de dyrker
svømning i en svømmehal i deres fritid.
Deltagelsen har været forholdsvis stabil gennem årene.
Svømmeforeninger har gennemgået en positiv medlemsudvikling særlig blandt
børn og unge, og de fleste børn i Danmark har da også lært at svømme i en
forening eller i folkeskolen.
Dette gælder også for foreningerne i Rudersdal Kommune (se bilag 2).
Svømmesporten som helhed har også udviklet sig i de senere år i takt med at
danskernes idrætsvaner har flyttet sig ud i naturen.
Frem for ”bare” at lære at svømme, handler det nu mere om, at være
vandkompetent, så man udover at være aktiv i svømmehallen, nu også kan være
aktiv på, i eller under havet eller søen.
En idrætsgren som Triatlon har f.eks. øget behovet for at kunne træne svømning
både indendørs og udendørs og har givet anledning til at idrætten er blevet
suppleret med udendørs varianter såsom open water swimming.
Den positive udvikling i outdoor og friluftsliv, har været årsag til et stigende behov
for svømmehalskapacitet til vandsport, der træner sikkerhed til f.eks. kano og
kajak.
Vinterbadning er en anden aktivitet i udvikling, den har dog ikke behov for
indendørs kapacitet, men er mere en del af den generelle tendens i udviklingen af
danskernes udendørs idrætsvaner.

1

Status på danskernes Idrætsdeltagelse 2020, Steffen Rask og Mette Eske, IDAN, dec 2020
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De 6 arketyper
En svømmehal er ikke bare en svømmehal.
Der er stor forskel på brugernes behov og aktiviteter – leg, konkurrence, motion,
wellness, svømmelære og vandsport.
Lokale og Anlægsfonden arbejder med forskellige typer svømmeanlæg og
designløsninger – under, i og over vandoverfladen - ud fra 6 arketyper, der
karakteriserer de forskellige svømmehalsbrugere (infografikkerne er lavet af Ulf
Elbrønd).

Motionisten – der har brug for rum og plads til at svømme uforstyrret
og måske gerne vil socialisere med andre.

Konkurrencesvømmeren – der bla. har behov for startskamler, kiler til
afsæt, sensorer til tidtagning, præcise mål på redskaber og baner,
bøjler til rygstart og træning på kanten af bassinet.

Wellness- og afslapningsbrugeren – der ønsker sanselige indtryk,
temperaturskift, sauna, dampbad, varmtvandsbassin og en
overgang mellem at være inde og ude.

Begyndersvømmeren – der ønsker tryghed, varmt vand, mulighed for
udvikling og forskellige vanddybder.

Vandsport – brugere der har behov for trygge forhold, sikkerhed,
sikre bassiner, overblik og fleksibilitet.

Den legende badegæst – der ønsker plads til at boltre sig, separate
bassiner, legeredskaber, vipper, rutsjebaner og variation i
tilbuddene.

De 6 arketyper danner et godt grundlag for enhver prioritering af
svømmehalsfaciliteter.
Rudersdal Kommune tilgodeser for nuværende alle brugere, omend den legende
badegæst i mindre grad.
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NUVÆRENDE BRUGERES ØNSKER TIL FACILITETER
Foreningsbrugerne
Rudersdal Kommune gennemførte i april 2021 en spørgeskemaundersøgelse
blandt foreningsbrugerne om deres behov og tanker.
15 ud af 17 foreninger besvarede spørgeskemaet.
Derudover blev skolerne spurgt om deres behov og tanker.
Det har i undersøgelsesperioden ikke været muligt, at undersøge behov og tanker
hos de offentlige gæster. Livredderne, der normalt har den daglige dialog med
brugerne, har dog løbende opsamlet forespørgsler og repræsenterer de behov og
tanker.
Generelt på tværs af målgrupperne er der et behov for forskellige vanddybder fra
dybt vand til delvis ståhøjde til lavt vand, samt forskellige vandtemperaturer.
Derudover efterspørges der fokus på akustikken og belysningen i
svømmehalsfaciliteterne.
De specifikke behov er her opdelt efter arketype ud fra brugernes besvarelser.

Motionisten

Efterspørger 25 meters bassin med 6 baner, varmere vand, samt adgang til fælles
sauna.
Derudover efterspørges adgang til varmtvandsbassin med - Plads til op til 20 deltagere.
- Varierende vanddybde, så der er mulighed for at man kan bunde, men
stadig have 2/3 af kroppen under vand.
- Mulighed for afspilning af musik og benyttelse af rekvisitter til træning og
undervisning.

Konkurrencesvømmeren

Efterspørger et 50 meters bassin med 25 meters bredde, der lever op til
internationale krav, så der kan afholdes turneringer og stævner med dertilhørende
tilskuerpladser og elektronisk tidstagning.
Det skal være uden vipper eller rutsjebaner og med gulvplads enten ved bassinet
eller i tilstødende lokaler til dryland-træning.

Begyndersvømmeren

Efterspørger mulighed for opdeling faciliteten i mindre bassiner, så der kan trænes
i mindre grupper, samt for at lukke af mellem bassinerne, så larmen kan
kontrolleres fra bassin til bassin.
Derudover depotplads til udstyr til især børneholdene.
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Vandsport

Efterspørger mulighed for at øve kæntring med en optimistjolle og svømning med
tøj på. Der skal være passende dybde til vandsport og depotplads til kajakker, o.l.
udstyr.
Der efterspørges også en "Vaskestation" hvor man kan skylle udstyr før og efter
svømmehalsbrug.
Faciliteten skal leve op til turneringskrav (lysforhold, elektronisk scoringstavle og
tidtagning).

Wellness og afslapningsbrugeren

Efterspørger tilbud såsom saunagus, terapisauna og ophold i saunaer på tværs af
køn. Derudover adgang til både koldt- og varmtvandsbassiner.

Den legende badegæst

Efterspørger redskaber og udstyr til leg, samt tilbud om havfruesvømning, o.l.
Der skal være forskellige bassindybder, så hele familien kan være der på samme
tid fra baby til voksen, og der skal være mulighed for fælles omklædning for
familier.
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GENERELLE ANBEFALINGER
Baseret på ovenstående, så bør der ved udvikling af nye svømmehalsfaciliteter og
renovering af de eksisterende svømmehalsfaciliteter i Rudersdal Kommune, som
minimum være fokus på:

Multifunktionalitet vs Driftssikkerhed
Mange forskellige brugere skal bruge de samme faciliteter.
Det kræver enten multifunktionelle anlæg eller flere specialiserede anlæg.
Den teknologiske udvikling af svømmehalsanlæg har i de senere år bevæget sig i
en retning, hvor opdeling af bassiner og indstillelige vanddybder giver gode
muligheder for at indrette det enkelte bassin til forskellige formål.
Samtidig kan wellnessfaciliteter som saunaer, spabade og terapibassiner
modulopdeles, hvilket giver mulighed for at supplere både nye og eksisterende
bassinrum med wellnessfaciliteter, der kommer mange forskellige brugere til gode.
Ved at supplere med oppustelige faciliteter, samt moduler, der kan hæves og
sænkes fra loftet, kan den legende badegæst få masser af aktivitet uden at man
dermed går på kompromis med konkurrencesvømmerens behov.
Svømmehalsfaciliteterne bør derfor ikke nødvendigvis tematiseres, men snarere
forberedes til at kunne løbende omdannes til flere brugere, og forandre sig i takt
med udviklingen i svømmesporten.
Det er dog afgørende, at de tekniske løsninger ikke kompromitterer
driftssikkerheden.
Svømmehalsfaciliteterne i Rudersdal Kommune har i de sidste 10 år været ramt af
flere midlertidige lukninger grundet reparationer, og én svømmehal er desuden
blevet lukket helt.
Det har både økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for alle
involverede, hvorfor driftssikkerhed har allerhøjeste prioritet.

Klimamæssig bæredygtig drift
Energiforbruget skal være baseret på energibesparende teknologi og løsninger,
samt vedvarende energityper (sol og vind).
Derudover bør al svømmehalsdrift være baseret på ensartede kemifri anlæg.

Tilgængelighed
En kørestolsbruger skal kunne komme fra indgang til vand på en ligeværdig måde
med og uden hjælper.
Fleksible omklædningsrum, ramper, vandelevatorer og sænkede promenadedæk
er forslag til løsninger, der både tilgodeser funktionshæmmede, ældre og seniorer,
samt kan bruges af familier til omklædning.

Faciliteter til fællesskaber
I stedet for at fokusere på omklædningsrummet som en opholdsfacilitet og
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bassinrummet som udelukkende en træningsfacilitet, kan bassinrummet med
fordel både være en træningsfacilitet og en opholdsfacilitet.
Særligt den legende badegæst og motionisten, men også den ventende forælder
kan have glæde af, at opholdsfaciliteterne er integreret i bassinrummet.
Ophold foregår oftest hvor vandet er varmere og hvor man kan være i ro uden at
fryse. Ofte er saunaerne f.eks. lokaliseret i et kønsopdelt omklædningsrum, og
varmtvandsbassinet i et rum for sig selv.
Ved at integrere en stor fælles sauna i bassinrummet hvor der også kan foregå
wellnessaktiviteter, samt at gøre varmtvandsbassiner synlige og tilgængelige fra
bassinrummet, kan der skabes naturlige opholdssteder for brugerne.
Derudover vil mødelokaler med glasvæg ind til bassinrummet både kunne fungere
som mødelokale og ophold for offentlige badegæster og forældre, der venter på
deres børn.

Specialiserede faciliteter
Rudersdal Kommune har mange vandsportsforeninger og behovet for træning og
vandtilvænning vil være voksende i takt med at danskernes idrætsvaner flytter sig
mere og mere ud på vandet.
Rudersdal Kommune har desuden to stærke svømmeklubber med internationalt
niveau, der efterspørger træning, samt mulighed for både national og international
stævne-aktivitet i 50 meters bassin.
Til gengæld er der rig adgang til udendørs vand, så det vurderes ikke nødvendigt,
at anlægge udendørs bassiner.

Økonomi
Motionister, wellness og afslapningsbrugeren, den legende badegæst og privat
udleje genererer indtægt til svømmehallen, men udnytter ikke nødvendigvis
svømmehalsfaciliteterne optimalt.
Konkurrence- og begyndersvømmeren, samt vandsport har bedre udnyttelse af
faciliteten, men genererer ikke indtægter.
I begge tilfælde har aktiviteten en fysisk, mental og social sundhedseffekt for
brugeren.
Det er værd at være opmærksom på, at en ændring i den nuværende prioritering
også indebærer en ændring i indtægter for svømmehallen.
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ANBEFALEDE PRIORITERINGER
Som beskrevet tidligere, er en ny svømmehal en stor investering, og da
svømmehalskapacitet er en begrænset ressource, skal drift, aktivitet og
brugerønsker balanceres bedst muligt efter både et økonomisk og lokalt
behovsparameter, der kræver en politisk prioritering.

Konkurrencesvømmeren
Dansk Svømmeunion oplyser, at der ved mindre internationale stævner skal kunne
være mindst 5000 tilskuere.
Det er ikke realistisk for en svømmehal i Rudersdal Kommune.
En DM-svømmehal derimod indeholder et 50 meters bassin med 10 baner, en
dybde på 2,4 meter og god plads omkring bassinet.
Bassinet skal gerne kunne omdannes til et 25 meters bassin.
Der skal ligeledes være et afsvømnings-bassin på minimum 25 meters til
deltagerophold.
Kapaciteten til tilskuere skal være minimum 1000 personer, så der er plads til både
deltagere og egentlige tilskuere.
Den eneste DM-svømmehal i regionen er Bellahøj Svømmehal, der er således et
regionalt grundlag for at etablere endnu én.
En svømmehalsfacilitet til konkurrence benyttes dog i langt overvejende grad til
træning end til stævneaktivitet.
Kan der opnås fleksibilitet gennem tekniske løsninger, vil det være naturligt at
prioritere tilskuerfaciliteter, men ellers skal der være fokus på at prioritere optimale
træningsfaciliteter i stedet for.

Den legende badegæst
Rudersdal Kommune har mange familier, der efterspørger mulighed for at benytte
sig af svømmehalsfaciliteter.
I regionalt perspektiv er der dog masser af muligheder for den legende badegæst.
I Helsingør er der f.eks. afsat penge til en ny svømmehal målrettet familier (90 mio.
kr.).
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Den legende badegæst er ofte mobil, og kan flytte sig til det rigtige tilbud.
Det er dog værd at være opmærksom på, at sårbare målgrupper ikke har samme
mobilitet, og det derfor er vigtigt, at have en form for kommunalt tilbud.
Kan der opnås fleksibilitet gennem tekniske løsninger, vil det være naturligt at
prioritere den legende badegæst.

Motionisten, wellness- og afslapningsbrugeren
Rudersdal Kommune har mange voksne, ældre og mennesker med funktionstab,
der benytter sig af svømmehallen til at være aktiv.
Den aldrende befolkning er en voksende gruppe, og er ivrige brugere af tilbuddet
om offentlig svømning, samt de varmtvands- og wellnesstilbud der er i kommunen.
Det er værd at prioritere, at udvide kapaciteten og tilbuddene for de målgrupper.

Vandsport
Rudersdal Kommune har mange vandsportsforeninger, og det forventes, at der vil
være stigende behov for kapacitet til kæntring, vandtilvænning, o.l.
Det er værd at prioritere, at specialisere faciliteter til brug for
vandsportsforeningernes kapacitet i vinterhalvåret, samt til vandpolokampe.

Begyndersvømmeren
Rudersdal Kommune har mange børn og unge, som brugere af
svømmeforeningernes tilbud, og der er behov for ekstra kapacitet til
begyndersvømmeren.
Det er værd at prioritere bassiner, der kan opdeles med afskærmning, så der kan
instrueres flere hold ad gangen.
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BILAG 1
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BILAG 2
Medlemsudvikling for svømmeforeninger 2012-2020

Medlemsudvikling for svømmeforeninger pr. aldersgruppe 2012-2020
RUDERSDAL
Børn 0-12
Unge 13-18
Unge 19-24
Voksne 25-59
Senior 60+
RUDERSDAL
DANMARK
Børn 0-12
Unge 13-18
Unge 19-24
Voksne 25-59
Senior 60+
DANMARK

2012
2191
102
20
232
134
2679

2013
2369
159
12
269
124
2933

2014
2495
157
22
264
125
3063

2015
2485
189
35
234
144
3087

2016
2653
192
28
237
156
3266

2017
2612
238
26
284
158
3318

2018
2499
214
35
278
153
3179

2019
2501
204
36
389
170
3300

2020 Udv.
2202
1%
211
107%
40
100%
210
-9%
170
27%
2833
6%

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
133645 143565 147680 148706 149403 145966 149231 150716 134696
11795 12650 13099 13072 13003 13398 13727 13980 13419
5735
4676
4562
4791
4348
5381
5636
5462
5374
43275 42431 40358 43206 44030 53051 52967 56757 54421
20528 20046 20874 20814 20057 22687 24885 26252 25080
214978 223368 226573 230589 230841 240483 246446 253167 232990
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Udv.
1%
14%
-6%
26%
22%
8%

