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Hej Dorthe
Tak for en rigtig god snak. Hermed fremsendes begrundelse for ansøgning om de ekstra baner.
Tirsdag og torsdag morgen i Friheden: Søgt 3 baner fra kl.6.00-9.00 i stedet for 2 baner kl.6.00-8.00
Generelt vokser konkurrenceafdelingen meget hurtigt. Vi er pt 22 svømmere på klubbens bedste hold, Aholdet, og de er i alderen fra 15-22 år og vi har 2 baner.
Der kommer mellem 10-15 morgensvømmere, som ikke svømmer i særlig lang tid og mange går op efter 1015min og går i sauna. Dvs. der ligger konstant 10-15 offentlige svømmere på de 6 offentlige baner og A-holdet
på 15-22 ligger på 2 baner. Samtidig er hele Avedøre svømmehal åben kun for offentlige, dvs. at fordelingen
hedder 2 baner til svømmeklubben og 12 baner til de offentlige.
Grunden til, at vi har søgt frem til kl.9.00 er at Engstrandskolen fra august udbyder Idrætsklasser med mulighed
for morgentræning, som en del af skemaet. Hvidovre svømmeklub vil meget gerne udbyde morgentræning for
de talentfulde unge svømmere, som prioriterer deres svømning og skole højt. Samtidig har vi en del svømmere,
som enten går på Brøndby eller Falkonergårdens gymnasium med Team Danmark ordning og de starter først
undervisning kl.10.00. Med vandtid frem til kl.9.00 ville vi både kunne tilbyde morgentræning for de nye
talenter, som kommer fra Engstrandskolens idrætsklasser, samt tilbyde bedre faciliteter for de svømmere, som
går på Team Danmark gymnasium.
Torsdag aften i Friheden: Søgt 4 baner fra 16.00-17.30 i stedet for 3 baner fra 16.00-17.30
Hvidovre svømmeklub har en målsætning om, at blive mellem de top 11-20 bedste svømmeklubber i landet.
Derfor har vi i år startet et større rekrutteringsarbejde. Om torsdagen kl.16.00-17.00 har vi 23-30 små
svømmere i vandet på 3 baner og fra kl.17.00-17.45 er vi 35-42 små svømmere i vandet på 3 baner. Vores
oplevelse er, at der ligger mellem 6-8 på de offentlige baner i samme tidsrum og vi ved samtidig, at 3-6 af dem
er forældre til vores egne svømmere, som træner samtidig. En ekstra bane ville lette trykket markant for vores
små svømmere og dermed samtidig øge kvaliteten af vores træning betydeligt.
Mandag aften i Friheden: Søgt 3 baner fra kl.18.00-18.45 i stedet for 2 baner kl.18.00-18.45
Her søger vi af samme grund som med torsdag aften. Hvis Hvidovre Svømmeklubs målsætning skal være
realistisk skal vi øge bredden på de yngste konkurrence hold, således at vi får en pyramide i
konkurrenceafdelingen. Derfor har vi brug for en ekstra bane således, at vi kan udbyde en høj kvalitet i
undervisningen.
Tirsdag morgen i Avedøre: Søgt baby bassinet fra 8.00-10.00 i stedet for ingenting
Lige nu kan vi kun tilbyde babysvømning i aftentimerne og fredag/søndag eftermiddag. Mandag og onsdag kan
vi først tilbyde babysvømning fra kl.17.45! Dvs. at en 2 måneder gammel baby skal til babysvømning kl.17.4519.45, hvor de fleste babyer sover. Samtidig er feedbacken fra vores medlemmer, at de ønsker babysvømning
om formiddagen. Vi har snakket med Bo Nautrup om hvornår de har mest tryk på baby bassinet og det er fra
kl.10.00-14.00. Derfor har vi søgt fra kl.8.00-10.00.

Der er rigtig mange mødre, som går hjemme og gerne vil have mulighed for at svømme, imens øvrige børn er i
institution og deres bedre halvdel er på arbejde. Vi håber på, at ved at tilbyde en formiddags undervisning, ville
kunne gøre det nemmere for vores medlemmer, at få familielivet til at fungere.
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