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Bodø Svømmeklubb 

(Etablert 1969)

Bassengsituasjonen i Bodø



Hvorfor er jeg her?

Bodø Svømmeklubb mener at bygging av konkurranse-
basseng på 25m x 8 baner i tilknytning til Nordlands-
badet må få aller høyeste prioritet.



Vi er hjertet i klubben



Vi har idrettsglede



Vi har samhold



Hvor er svømmehallen i byen?



Tidligere



Nå



• Vi i Bodø Svømmeklubb har jobbet i flere år for å løfte den 
kritiske bassengsituasjonen i byen opp på dagsordenen 

• Etter enstemmig vedtak i OK-komitéen nylig ser vi at 
politikerne forstår alvoret ☺  

• Imidlertid haster det mer enn de fleste er klar over. Det 34 
år gamle bassenget på Bodin har hyppige tekniske problemer 

• I de seneste 2 uker har det vært 3 ulike tekniske 
driftsproblemer! Vi aner ikke om det holder så mye som et 
år til 

• Den siste hendelsen har medført langvarig stenging av 
bassenget



• Vi tar et betydelig samfunnsansvar med tanke på 
svømmeundervisning, mosjon, inkludering og folkehelse 
samt offentlig bad 2 ganger i uken uten kostnad for 
kommunen 

• Årlig tilbyr vi over 500(!) kursplasser for barn, ungdom, 
innvandrere og flyktninger -  landsdelens største 
svømmeskole 

• Og behovet er enormt. Kursene fylles opp i Parken-
billett tempo  

• Vi har ambisjon om å runde 1000 kursplasser årlig den 
dagen det finnes nok bassengkapasitet





• På toppen av dette har vi også konkurransesvømmere på 
nasjonalt nivå  

• Det er en helt reell fare for at alt dette kan bli lagt i 
grus!  

• Den dagen vi mister vårt basseng, har vi ikke lenger 
noen svømmeklubb!



Det handler om oss



Hvorfor Nordlandsbadet ?

• Nytt konkurransebasseng kan bygges i tilknytning til 
eksisterende anlegg 

• 80% av Bodø kommunes befolkning vil naturlig sogne dit 
• Nytt anlegg kan driftes med minimal justering av staben 
• Størst mulighet for inntjening i form av utleie, billettsalg 

og arrangementer 
• Muliggjør å arrangere nasjonale mesterskap i svømming ved 

å ta i bruk eksisterende bassengflate til inn-/utsvømming 
• Størstedelen av befolkningen får en reell mulighet til å 

bedrive vannidrett eller mosjonssvømming



Hvorfor 8 baner ?

• 33% større vannflate enn et 6-baners basseng, med 
ubetydelige kostnadsøkninger (kost – nytte) 

• Kapasitet til flere aktiviteter samtidig, f.eks. 
mosjonssvømming, kurs, trening, skolesvømming 

• Norges Svømmeforbunds nye standard for kortbane-basseng 
• Skolesvømmingen kan mer enn dobles 
• NM Kortbane til Bodø!



Mulighetsstudien  
(Bodø Spektrum)



Hvorfor haster det ?

• Byen har vært uten ordinær svømmehall i 15 år 
• Konkurransesvømmere, mosjonister og vannsportutøvere 

i alle aldre har etterspurt dette lenge 
• Bodinbassenget har store tekniske problemer 
• Rehabilitering av basseng innebærer 1 – 2 år stenging 
• Barn og unge kan stå uten tilbud 
• Klubbens driftsgrunnlag er usikkert



Takk for oppmerksomheten !


