Renovering Nørrevangsskolens svømmehal
22. august 2022
Sagens baggrund
Svømmehallen på Nørrevangsskolen har været lukket siden juli 2019 pga. en vandskade. Grundet en
voldgiftssag har det ikke været muligt at renovere bygningen inden sagen var afgjort. Voldgiftsnævnet
afsagde dom i sagen i september 2021.
Ifølge kendelsen fik Randers Kommune medhold i klagen over en række fejl og mangler ved det udførte
arbejde, mens kommunen ikke fik medhold ift. erstatningskravet.
Bygningen er meget medtaget og en foreløbig vurdering af renoveringsbehovet viser, at udgiften
skønnes at beløbe sig til ca. 12 mio. kr. - med forbehold for prisstigninger på materialer og
håndværkerudgifter. Der er ikke afsat midler til dette formål i kommunens budget.
Forvaltningen har kortlagt kapacitet og belægningsgrad i kommunens svømmehaller og vurderet
nedlukningens konsekvenser for brugerne fra skole- og fritidsområdet.
En uddybende præsentation af de fem kommunale svømmehaller samt Water & Wellness er vedlagt
som bilag 1. Bemærkninger fra de primære brugergrupper på skole- og fritidsområdet er vedlagt som
bilag 2.
Svømmehaller i Randers Kommune
Randers Kommune har i dag fem kommunale svømmehaller, der alle ligger i tilknytning til en skole.
Herudover er der Water & Wellness, der blev opført i 2014 som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP).
Kommunen lejer 5.000 timer pr. år til svømning for skoler, ældre- og fritidsområdet. Svømmehallens 50
m bane bliver opdelt i to bassiner, så det kan bruges af to klasser eller foreninger på samme tid, som det
fremgår af nedenstående skema.
Svømmehallerne i Randers Kommune varierer i størrelse, som det fremgår af nedenstående. En
nærmere præsentation af de enkelte svømmehaller fremgår af bilag 1.
Svømmehal

Dybde

Størrelse

Søndermarkskolen

1,1-3,70 m

Rismølleskolen
Blicherskolen
Tirsdalens skole
Nørrevangsskolen
Water & Wellness
Water & Wellness

0,85-1,25 m
0,90-3,40 m
0,90-3,1 m
0,95-3,45 m
1,20-2,00 m
1,20 m

12,5 x 25
m
6,5 x 16 m
7,5 x 20 m
10 x 25 m
10 x 25 m
10 X 25
10 X 23,5

Antal
baner
5

Dug/fliser

Temperatur Omklædning

Dug

27 gr

2 rum

3
4
4
4
4
4

Dug
Dug
Fliser
Fliser
Stål
Stål

29 gr
27 gr
27 gr
27 gr
27 gr.
27 gr.

1 rum
2 rum
2 rum
2 rum
Flere
Flere

Kapacitet og belægningsgrad
Forvaltningen har undersøgt svømmehallernes kapacitet og aktiviteter i skoleåret 2017-2018, som var
det sidste ”normal-år” inden nedlukningen af Nørrevangsskolens svømmehal, og sammenlignet disse
data med aktiviteterne i det kommende skoleår 2022-2023. Oversigter fremgår af bilag 1.
Ud over nedlukningen af svømmehallen som følge af vandskaden var kapaciteten forinden blevet
reduceret, da der i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019-2020 skulle findes finansiering til
stigende udgifter til rengøring af svømmehallerne. For at finde midler til de ekstra rengøringsudgifter
blev svømning i weekenderne samlet på lørdage, fordi udgifter til rengøring om søndagen er dyrere.
Desuden blev svømmehallerne lukket på de dage, hvor der er mindst aktivitet. Derudover har det været
nødvendigt at lukke to svømmehaller i juni og en enkelt svømmehal i august.
Belægningsgraden i alle fem kommunale svømmehaller var allerede høj inden Nørrevangskolens
svømmehal blev taget ud af drift i 2019. Dette ses i bilag 1. Som følge af den reducerede kapacitet har
der siden 2019 været en nedgang i antallet af svømmehold, hvilket bl.a. skyldes de færre haltider samt
de praktiske udfordringer med længere transport til andre svømmehaller.
Enkelte klubber i Nørrevangsskolens nærområde har valgt helt at lukke eller nedlægge aktiviteter, mens
svømmehallen er ude af drift. Der er tale om nogle klubber, der repræsenterer nogle af de socialt
udsatte brugere i nordbyen.
Der henvises til øvrige bemærkninger fra brugerne vedlagt i bilag 2.
Drift, renovering og vedligeholdelsesbehov af de kommunale svømmehaller
De faste driftsopgaver i de kommunale svømmehaller omfatter bl.a. rengøring, prøvetagning,
bassinrensning mv. jf. nedenstående.
Faste driftsopgaver relateret til svømmehaller:
-

Daglig rengøring.
Prøvetagning ift. vandkvalitet, som foretages to gange dagligt, da der skal tages prøver hver 6.
time. Estimeret tidsforbrug er 10 min. pr. gang.
Bassinrensning og bundsugning tre gang ugentligt. Estimeret tidsforbrug er 2 timer pr. gang.
Tjek af tekniske installationer, pumper og klorværdier. Estimeret tidsforbrug er 40 min. pr. dag.
Løbende daglig vedligehold, f.eks. mindre reparationer. Estimeret tidsforbrug er 8 timer pr. uge.

Der foretages løbende visuelle inspektioner af svømmehallernes tilstand og renoveringsbehov. Der har
de seneste år været følgende større renoveringer af svømmehallerne:
-

Nørrevangsskolen – renoveret for 3,8 mio. kr. i 2018
Søndermarkskolen – renoveret for 4 mio. kr. i 2019
Tirsdalen – er aktuelt under renovering. Udgifterne skønnes at udgøre ca. 5,7 mio. kr.

Grundet de begrænsede midler, der har været afsat til vedligehold, må det grundet svømmehallernes
bygningsmæssige tilstand, alder og generelle vedligeholdelsesniveau forudses, at der også i årene
fremover vil opstå behov for større renoveringer.

Finansieringsmuligheder
Der er ikke afsat midler til en omfattende renovering af Nørrevangsskolens svømmehal i kommunens
budget. En foreløbig vurdering af istandsættelse af svømmehallen viser, at udgiften skønnes at beløbe
sig til ca. 12 mio.kr, med forbehold for prisstigninger på materialer og håndværkerudgifter. Nedenfor
gennemgås, hvordan renoveringsudgiften kan finansieres.
Der er som udgangspunkt to muligheder, som uddybes efterfølgende.
a) Fremrykning af budget til bygningsvedligeholdelse fra 2024 og evt. 2025
b) Politisk prioritering af anlægsmidler til renoveringen ifm. budgetforhandlingerne
Ad. A - Fremrykning af budget til bygningsvedligeholdelse fra 2024 og evt. 2025
I budget 2022-25 er der afsat følgende midler til bygningsvedligeholdelse i budgetperioden:
Anlægsbudget i mio. kr.
Bygningsvedligehold¹

2022
26,8

2023
26,8

2024
46,2

2025
48,1

¹ Der er tale om oprindeligt budget ekskl. Overførsler.

Der er afsat 26,8 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 46,2 mio. kr. i 2024 og 48,1 mio. kr. i 2025. Der kan
fremrykkes 12 mio. kr. til finansiering af Nørrevangsskolens svømmehal fra 2024. Alternativt kan
finansieringen fordeles ligeligt mellem 2024 og 2025. En fremrykning vil alt andet lige indebære, at
andre vedligeholdelses-/renoveringsprojekter om nødvendigt må udskydes.
Ad. B - Prioritering af nye anlægsmidler ifm. de kommende budgetdrøftelser
Politisk kan man vælge at prioritere anlægsmidler til renoveringsopgaven i forbindelse med de politiske
forhandlinger om budget 2023-2026. Dette kan finansieres via et eventuelt økonomisk råderum eller
ved omprioritering indenfor det eksisterende anlægsbudget.
Til brug for budgetmaterialet er der udarbejdet en oversigt over status på alle anlægsprojekter.
Anlægsprojekter, som endnu ikke er igangsat, kan eventuelt indgå i en politisk omprioritering med
henblik på at finde finansiering til istandsættelse af Nørrevangsskolens svømmehal.
Konsekvens af manglende finansiering
Såfremt der ikke tilvejebringes finansiering til renoveringen (via en af de ovennævnte løsninger), vil det
indebære, at Nørrevangsskolens svømmehal ikke kan tages i brug og dermed vil skulle lukkes permanent
og nedrives.

Bilag:
1. Præsentation af svømmehaller i Randers Kommune
2. Bemærkninger fra skoler, svømmeklubber og foreninger

Bilag 1

Søndermarkskolens svømmehal
Anvendelse
Svømmehallen er opført i 1970 og bliver i
dagtimerne brugt til skolesvømning, Randers
specialskole, SFO, juniorklub.
Svømmehallen bliver efter kl. 16.00 flittigt
brugt af foreninger og er særdeles velegnet til
konkurrencesvømning og –træning på grund af
op stregning og banetove.
Svømmehallen er velegnet til afholdelse af
stævner, da der er ca. 120 antal
tilskuerpladser.
I 2019 blev svømmehallen udstyret med en ny
dug i bassinet og en ny en meters vippe.

Beliggenhed
Skanderborggade 65, 8940 Randers

Faciliteter
25 meter bassin med 5 baner
Vandtemperatur er 27 gr.
4 omklædningsrum
1 og 3 meters vippe
4 startskamler
Tilskuerpladser til ca. 120 personer

Energiforbrug
- Udgifter til varme (kr) 387.400, - Energiforbrug varme (MWh) 596
- Anslået CO2 udledning (tons) 114
Ovenstående tal er udarbejdet på baggrund af
estimerede forbrug fra en tilsvarende
svømmehal.
Søndermarkskolens svømmehal får fjernvarme
fra Verdo kraftvarmeværk, som udelukkende
fyrer med biomasse.

Tilstand
Svømmehallen fremstår i god stand.

Faste driftsopgaver
- Rengøring
- Prøvetagning ift. vandkvalitet
- Bassinrensning
- Teknik og udstyr
- Løbende daglig vedligehold

De tekniske installationer er meget slidte, og
det vurderes, at der inden for en kort årrække
skal bruges midler på vedligehold og
udskiftning.
Hallen blev grundigt renoveret indvendigt på
alle overflader, bassin, vipper, startblokke m.m.
for tre år siden. Udvendigt blev der
betonrenoveret og malet, og syre- og
clorrummene blev opgraderet.

Bilag 1
Søndermarkskolens svømmehal - Skema 2017-2018 viser belægningsgraden i et normalår – dvs. før Nørrevangsskolens svømmehal blev lukket og før
timereduktionen som følge af rengøringsanalysen blev effektueret. Skema 2022-2023 viser Søndermarkskolens belægningsgrad for det kommende
skoleår, indtil Tirsdalen tages ibrug igen.

Bilag 1

Rismølleskolens svømmehal
Anvendelse
Svømmehallen blev opført i 1967. Dens brug
er påvirket negativt af, at der kun er ét
omklædningsrum, hvorved den ikke kan bruges
samtidigt at begge køn.
Desuden er salen den mindste af kommunens
svømmehaller.
I dag benyttes svømmehallen til
skolesvømmeundervisning og
foreningssvømning.
Primært bliver bassinet brugt af foreninger til
familiesvømning, babysvømninger og
ældresvømning.
Faciliteter
6,5 x 16 meter svømmebassin
Vanddybde 0,85-1,25 cm
3 baner
Vandtemperatur 27 gr.
Et omklædningsrum.
Beliggenhed
Rismøllegade 15, 8930 Randers

Faste driftsopgaver
- Rengøring
- Prøvetagning ift. vandkvalitet
- Bassinrensning
- Teknik og udstyr
- Løbende daglig vedligehold

Tilstand
Generelt fremstår alle indvendige overflader
nedslidte og skal renoveres. Rest levetiden
skønnes til to år.
Salens ventilationsanlæg kan med fordel
udskiftes. Alle vinduer og døre i facaden skal
skiftes, restlevetid skønnes til tre år.
En total renovering skønnes at koste 3 mio.

Energiforbrug
- Udgifter til varme (kr) 171.600
- Energiforbrug varme (MWh) 264
- Anslået CO2 udledning (tons) 62
Ovenstående tal er udarbejdet på baggrund af
estimerede forbrug fra en tilsvarende
svømmehal.
Rismølleskolens svømmehal får fjernvarme fra
Verdo kraftvarmeværk, som udelukkende fyrer
med biomasse.

Bilag 1
Rismøllekolens svømmehal - Skema 2017-2018 viser belægningsgraden i et normalår – dvs. før Nørrevangsskolens svømmehal blev lukket og før
timereduktionen som følge af rengøringsanalysen blev effektueret. Skema 2022-2023 viser Rismølleskolens belægningsgrad for det kommende
skoleår, indtil Tirsdalen tages ibrug igen.

Bilag 1

Blicherskolens svømmehal
Anvendelse
Svømmehallen blev opført i 1971-72 og er
den eneste hal, der er beliggende udenfor
bymidten.
Svømmehallen benyttes til
skoleundervisning for Blicherskolen og de
fire omkring liggende skoler Grønhøj, Asferg,
Korshøj og CSV.
Den lokale svømmeforening har mange
timer i svømmehallen. Efter lukningen af
Nørrevangs svømmehal er der
handicapundervisning.
I nuværende sæson har veteranforeningen
booket ledige timer i hallen, dette er dog
ikke muligt for den kommende sæson.
Beliggenhed
Haldvej 6, 8981 Spentrup

Faciliteter
20 x 7,5 meter bassin med 4 baner
2 omklædningsrum
1 meters vippe
4 startskamler
Faste driftsopgaver
- Daglig rengøring
- Prøvetagning ift. vandkvalitet
- Bassinrensning
- Teknik og udstyr
- Løbende daglig vedligehold
Tilstand
En solid bygning udført i mursten, synlige søjler,
klinker på gulv og i bassin. Generelt er bygningen i
god stand - med patina.
Der er nyere omklædningsrum. Tagpap med
solceller på hele tagfladen.
Ældre vinduer og vandbehandlingsanlæg, der
trænger til udskiftning.

Energiforbrug
- Udgifter til varme (kr) 535.500, - Energiforbrug varme (MWh) 357
- Anslået CO2 udledning (tons) 82
Ovenstående tal er udarbejdet på baggrund af
estimerede forbrug fra en tilsvarende
svømmehal opvarmet med naturgas.
Blicherskolens svømmehal opvarmes med
naturgas, som er markant dyrere end
fjernvarme, men til gengæld udleder mindre
CO2 end mange brændselskilder som anvendes
hos mange fjernvarmeværker.

Bilag 1
Blicherskolen - Skema 2017-2018 viser belægningsgraden i et normalår – dvs. før Nørrevangsskolens svømmehal blev lukket og før timereduktionen
som følge af rengøringsanalysen blev effektueret. Skema 2022-2023 viser Blicerskolens belægningsgrad for det kommende skoleår, indtil Tirsdalen
tages ibrug igen.

Bilag 1

Tirsdalens skole – svømmehal
Præsentation
Svømmehallen er bygget i 1970-71 og benyttes
til skoleundervisning og foreningsaktiviteter.
Tirsdalens svømmehal er den eneste
svømmehal i kommunen, hvor det er muligt for
kano/kajakklubben og dykkerklubben at
medbringe udstyr og kajakker.

Faciliteter
10 x 25 meter
Vanddybden er 0,90-3,1 meter
Vandtemperatur er 27 gr.
2 omklædningsrum
1 en meters vippe
3 startskamler
4 baner

Beliggenhed
R. Hougårds Vej 50, 8960 Randers

Faste driftsopgaver
- Rengøring
- Prøvetagning ift. vandkvalitet
- Bassinrensning
- Teknik og udstyr
Løbende daglig vedligehold

Tilstand
Bassinet er pt. under renovering, da klinkerne
falder af i den ene side og er skruk i de øvrige
sider. Nye klinker monteres i 2022 ligesom
vandbehandlingsanlægget renoveres.
Hallens øvrige stand er fornuftig uden større
mangler.
Omklædningsrum males i indeværende år i
forbindelse med renovering.

Energiforbrug
- Udgifter til varme (kr) 317.200, - Energiforbrug varme (MWh) 488
- Anslået CO2 udledning (tons) 109
Ovenstående tal er udarbejdet på baggrund af
estimerede forbrug fra en tilsvarende
svømmehal.
Tirsdalens svømmehal får fjernvarme fra Verdo
kraftvarmeværk, som udelukkende fyrer med
biomasse.

Bilag 1
Tirsdalen - Skema 2017-2018 viser belægningsgraden i et normalår, dvs. før Nørrevangsskolens svømmehal blev lukket og før timereduktionen som
følge af rengøringsanalysen blev effektueret. Skema 2022-2023 viser Tirsdalens belægningsgrad for det kommende skoleår, når Tirsdalen tages i brug.

Bilag 1

Nørrevangsskolens svømmehal
Præsentation
Svømmehallen på Nørrevangsskolen er opført i
1976 og er et kombineret svømme- og
undervisningsbassin med 1 meter vippe og 3
startskamler.
Svømmehallen benyttes af folkeskoler,
privatskoler, Special og eliteskole, juniorklub og
SFO og ungdomsskole.
Derudover bliver svømmehallen brugt at
svømmeforeninger, etniske foreninger,
handicapforening, beboerforening, og
undervandsjagt forening.
Svømmehallen er populær i nordbyområdet, da
dens beliggenhed giver gode muligheder for
aktiviteter tæt på.

Beliggenhed
Glentevej 15, 8930 Randers

Faciliteter
10 x 25 meter-4 svømmebaner
Vanddybde 0,95 - 3,45 meter
Vandtemperatur 27 gr.
4 startskamler
1 meters vippe
2 omklædningsrum
Gode parkeringsforhold for handicapforeninger

Tilstand
Svømmehallens tilstand er yderst kritisk pga.
skader på tag og ydervægge. Både tag og
vægge skal nedrives og genopbygges.
Omklædningsfaciliteterne samt øvrige birum
skal også renoveres.
Samlet vurderes udgiften til ca. 12 mio. kr. med
forbehold for prisstigninger på materialer og
udgifter til håndværkere.

Energiforbrug
- Udgifter til varme (kr) 323.700
- Energiforbrug (MWh) 498
- Anslået CO2 udledning (tons) 112
Ovenstående tal er udarbejdet på baggrund af
estimerede forbrug fra en tilsvarende
svømmehal.
Nørrevangsskolens svømmehal får fjernvarme
fra Verdo kraftvarmeværk, som udelukkende
fyrer med biomasse.
Faste driftsopgaver
- Rengøring
- Prøvetagning ift. vandkvalitet
- Bassinrensning
- Teknik og udstyr
- Løbende daglig vedligehold

Bilag 1
Nørrevangskolen - Skema 2017-2018 viser belægningsgraden i et normalår – dvs. før Nørrevangsskolens svømmehal blev lukket og før
timereduktionen som følge af rengøringsanalysen blev effektueret. Skema 2022-2023 viser, at Nørrevangsskolens svømmehal pt. er ude af drift.

Bilag 1

Water & Wellness
Præsentation
Water & Wellness Randers blev opført i 2014
som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP).
Randers Kommune lejer 5000 timer pr. år
fordelt på 2 bassiner i 50 meter (arealstørrelse
er 23-25 meter), 2 terapibassiner, en del af
morskabsbassinet.
I dagtimer fra 8-16 benyttes de 2 inddelte
bassiner (23/25 meter) hovedsagelig af
folkeskoler, privatskoler, institutioner, Randers
specialskole.
Fra kl. 16.00 sænkes broen, som opdeler de to
bassiner, således at bassindelen bliver til et 50
meter bassin med 4 svømmebaner.
Tiderne benyttes herefter til elitesvømning og
triatlet træning, da disse foreningerne har
behov for 50 meter baner til deres
træningspas.
50 meter bassinet er det eneste i Randers
kommune.

Faciliteter
25/23 meter bassiner
Vanddybde 1,20 x 2,00 m
Vandtemperatur 27 gr.
Omklædningsrum herre/dame
Lift
4 start skamler

Kommunale udgifter
Randers Kommune betaler en lejepris pr. år på
11.5 mio. samt 2,0 % årligt i fremskrivning
(start 2014).
Bassinleje er en del af den samlede lejepris
som betales pr. år. Overskrides de 5000 timer
skal der betales en højere leje.

Beliggenhed
Viborgvej 80, 8920 Randers NV

Foto
Hanne

Foto

Bilag 1
Water and Wellness - Skema 2017-2018 viser belægningsgraden i et normalår – dvs. før Nørrevangsskolens svømmehal blev lukket og før
timereduktionen som følge af rengøringsanalysen blev effektueret. Skema 2022-2023 viser belægningsgraden for det kommende skoleår, indtil
Tirsdalen tages ibrug igen.

Bilag 2

Bemærkninger fra skoler, svømmeklubber og foreninger
1. Fordelingsmøde i maj 2022
Forvaltningen afholdt den 11. maj 2022 et fordelingsmøde med svømmeforeningerne i Randers
Kommune. Foreningerne gav på mødet udtryk for, at de er udfordrede, da de ikke kan få de
svømmehalstider, som de efterspørger. Med lukningen af Nørrevangsskolen svømmehal i 2019
lukkede flere foreninger bl.a. Svømmeforeningen Nyvang og Nordbyens motion, fordi de ikke
længere havde en svømmehal i nærområdet. Randers Gymnastiske forening lukkede 10 hold, da
Nørrevangsskolen lukkede. Med renoveringen af Tirsdalens svømmehal i 2022, er foreningerne
derfor yderligere presset og mange udviklingsprojekter går i stå i den kommende tid.

2. Bemærkninger fra skoler, klubber og foreninger
Forvaltningen har været i dialog med udvalgte skoler, svømmeklubber og foreninger, som har
fremsendt nedenstående bemærkninger vedrørende nedlukningen af Nørrevangsskolens
svømmehal. Forvaltningen har desuden indhentet bemærkninger fra Bysekretariatet og projektet
Bevæg dig for livet.

2.1 Nørrevangskolen
Nørrevangsskolen er på baggrund af et intenst arbejde en certificeret idrætsskole - - et konceptet
udviklet af Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og VIA University College. Nørrevangsskolen er
Randers Kommunes og Østjyllands første og eneste certificerede idrætsskole.
Certificeringen er en naturlig udvidelse af den idrætslige profil på skolen og spiller naturligt sammen
med Talentklasserne, som Nørrevangsskolen har etableret og drevet gennem 11 år.
Nørrevangsskolen er i dag en idrætsskole, der både henvender sig til eliten og bredden.
Nørrevangsskolen har gode idrætsfaciliteter, og har gennem de seneste år renoveret og udvidet
udearealerne, så de indbyder til bevægelse og leg. Talenteleverne tænkes ind, som en naturlig og
integreret del af bevægelsen i dagligdagen.
På den certificerede idrætsskole undervises eleverne ift. aldersrelateret idræt (den røde tråd), så
eleverne kan blive så dygtige som muligt samtidig med, at de beholder glæden ved bevægelse.
Idrætsskolen tænker idræt og bevægelse hele skoledagen – fra skolen åbner, til skolen lukker – og
der arbejdes med idræt og bevægelse på mange forskellige måder, fx:
•
•
•
•
•
•

i den fagopdelte undervisning
i den understøttende undervisning
som brainbreaks
som bevægelsesbånd
med åben skole
i aktive pauser

Et bredt udvalg af tilgængelige idrætsfaciliteter og velfungerende fysiske rammer er en forudsætning
for alle former for idræt eller bevægelse i undervisning. Nørrevangsskolen er en idrætsskole – en
1

Bilag 2
profil, der skal gøre skolen attraktiv. Skolen skal tilbyde mange idrætsformer i idrætsundervisningen,
men også i den almene undervisning. Svømmehallen på Nørrevangsskolen er fra start tænkt ind som
en væsentlig det af idrætsskolen – en del af profilen.
Uden en svømmehal på Nørrevangsskolen bruges pt. mange timer i bus for at køre til
Water&Welness samt Tirsdalens Skole, når den er i brug. Det handler om at sikre elevernes
mulighed for at svømme og lære at være tryg ved vand.
Nørrevangsskolen har ikke mulighed for fuldt at udleve idrætsprofilen, da der ikke er haltid nok.
Nørrevangsskolens svømmehal var, da den var i drift, fuldt booket og flere foreninger, herunder
skolens rigtig gode samarbejdspartnere RgF og Neptun. Disse foreninger anvendte bl.a.
svømmehallen til lokale aktiviteter for lokale borgere og børn i området (Nordbyen). Disse aktiviteter
findes nu ikke længere.
Skolen er i gang med at skabe en ny kultur i og omkring skolen, og her er svømmehallen vigtig, både
for skolen, foreningerne og lokalområdet. Da svømmehallen ikke er i drift, har mange har stoppet
deres aktivitet og derved ”dør” ideen om at besøge området og skolen og derigennem at kunne
fortælle den gode historie om Nordbyen og Nørrevangsskolen.
Get2sport, Bevæg dig for livet, Bysekretariatet m.fl. arbejder sammen med skolen og arrangerer
mange aktiviteter, desværre ingen vandaktiviteter pt.

2.2 Randers Gymnastiske Forening - RgF Svømning
Vi står nu i den situation at 2 ud af 6 svømmehaller i kommunen er lukket. Tirsdalen og Nørrevang er
to af de bedste bassiner til at lære at svømme i. Det er ligeledes bassintyper, hvor vi kan have to
forskellige hold i gang ad gangen, et i hver ende på tværs, så der er rigtig god udnyttelse af
bassinernes kapacitet. Undervisning på tværs af bassinet giver gode betingelser for at lære at
svømme, da vi har børnene ved kanten, når vi underviser og giver feedback og ikke hængende i et
banetov ud midt i bassinet. Når vi har børnene på tværs og ved kanten, giver det os optimale
muligheder for nærvær og kvalitet i undervisningen og samtidig mulighed for at have mange børn i
gang på samme tid. Begge haller har god plads rundt om bassinet, således svømmeundervisningen
kan suppleres af flere understøttende aktiviteter.
Nørrevangskolen er den eneste reelle svømmehal i Nordbyen. Det betyder, at en stor del af
Nordbyens indbyggere fravælger svømning som fritidsaktivitet. Særlig svært er det for dem, som ikke
har mulighed for egen transport og for etniske minoritetsgrupper.
Nørrevangskolens svømmehal er et rigtig godt sted til etniske minoritetsgrupper, da hallen ligger, for
mange af dem, i deres nærområde, og hallen giver også god mulighed for kønsopdeling.
Nørrevang er god til mange forskellige artede hold og giver mulighed for aktiviteter med redskaber i
og rundt om bassinet. Det bruger vi især på vores ungdomshold og voksenhold som ex. aqua-crossfit,
vandgymnastik, livredningsaktiviteter, vandboldspil og motion. Disse hold er stærkt reduceret i vores
holdplan for nuværende, da vi mangler en egnet hal.
Vi havde god fremgang og udvikling i vores svømmeskole frem mod lukningen af Nørrevang (se
vedlagte), og vi havde flere planer om udvikling af svømmehold. I efteråret 2019 havde vi programsat
21 svømmetilbud. Det er primært vores udvikling og fremgang af babysvømning, der opretholder
vores medlemstal nogenlunde, men der er ingen tvivl om, at der er et uudnyttet potentiale både for
børn, tweens, teens og voksne. Det ville vi kunne opfylde, hvis vi havde de rette faciliteter til rådighed,
og her er Nørrevang en super god facilitet, da der her er rigtig gode betingelser for undervisning af høj

2

Bilag 2
kvalitet og til alle medlemsgrupper, dog undtaget baby og småbørn, da de kræver varmt vand. Vi ser
et stort potentiale i at skabe svømme og vandaktiviteter for rigtig mange borgere, hvis
Nørrevangskolen igen kommer op i drift og forestiller os forholdsvist nemt at kunne vækste med 200250 medlemmer.
Når Nørrevangskolen svømmehal igen er oppe at køre, vil vi:
-

-

-

Udbyde 3-4 ugentlige tween- og teenshold, gerne koordineret med skolen og
ungdomssskolen for at støtte op om ungdomsmiljøet. Vi vil gerne påtage os ansvaret for, at
de unge bibeholder lysten til at dyrke vandaktiviteter i deres fritid og til at højne sikkerheden,
når de færdes i og ved vandet, det være sig i byen eller ved stranden.
Udbyde voksenhold med forskelligt indhold, således vi har en større chance for at ramme
voksen- målgruppen og trække dem ind i foreningsidrætten. Vi vil lave ”Lær at svømme”,
”Water cross fit”, ”Vandgymnastik”, ”Lær crawl”, ”Motionssvømning”.
Udbyde hold kønsopdelt til unge og voksne
Derudover vil vores svømmeskole igen kunne tilbyde svømning til børn og deres familier i
Nordbyen, hvilket vil betyde, at vi vil udbyde 8-10 hold mere end i kommende svømmesæson
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2.3 SwimTeam Neptun - udviklingsplan
Svømmeklubbens vision er, at vi vil være den foretrukne forening for alle svømmeaktiviteter for alle
aldre og på alle niveauer i Kronjylland.
Klubbens motto er ”Klubben for livet”.
Tilbage i 70’erne og 80’erne var Randers Svømmeklub Neptun med sine næsten 2500 medlemmer
blandt de største svømmeklubber i Danmark. Det ”gamle” Neptun har gennem årene været igennem
en omtumlet tilværelse og blev på et tidspunkt en del af RGF.
I 2013 valgte RGF at lukke for konkurrence-svømning. Det blev startskuddet for det SwimTeam
Neptun, der eksisterer i dag. Efter ca. 1 års eksistens havde klubben 380 medlemmer. Antallet af
medlemmer er vokset støt, så den seneste indberetning til CFR viser, at klubben i 2021 er vokset til
711 medlemmer.
En opgørelse fra DGI viser, at 2,5 % af Randers Kommunes borgere er medlem i en svømmeklub. Det
svarer i runde tal til ca. 2500 borgere, hvilket svarer til det antal medlemmer, der var i det ”gamle”
Neptun. For sammenlignelige kommuner ligger tallet på mellem 4-5 %. Det vil svare til, at der i
Randers Kommune burde være mellem 4000 og 5000 medlemmer i svømmeklubberne.
Bestyrelsen i SwimTeam Neptun har et mål om, at klubben skal vokse til den størrelse, som klubben
havde i 70’erne og 80’erne. Med den udvikling klubben befinder sig i er målet I første omgang, at vi
inden for en periode på 3 år er vokset til det dobbelte antal medlemmer, dvs. mellem 1400 og 1500
medlemmer.
Hvis vi skal vokse som forening kræver det, at der er de rette faciliteter til rådighed. Med 1/3 af
byens svømmehaller ude af drift, giver det selvsagt udfordringer for en klub med ambitioner om at
vokse. Der er flere foreninger i byen, som tilbyder svømmeundervisning, hvilket også kræver den
rette halkapacitet.
Som eneste klub i byen med konkurrence-svømning, har klubben også brug for de fornødne
træningsfaciliteter. Vi vil gerne skabe et fantastisk trænings- og talentudviklingsmiljø for klubbens
konkurrencesvømmere, så Randers igen kan gøre sig gældende i toppen af dansk svømning. Med et
begrænset antal svømmehaller bliver denne ambition udfordret fordi vi er presset på haltider.
Vi har gang i et rigtigt spændende projekt sammen med, Bevæg Dig For Livet samt Ældresagen i
Randers, hvor vi tilbyder svømning for seniorer. Dette tiltag har fra starten været en kæmpe succes
med 100 aktive seniorer. Vi vil gerne fortsætte med at udvikle dette tilbud, så vi kan få endnu flere
aktive seniorer, hvilket også er en samfundsmæssig gevinst.
Udover at svømmeklubberne i Randers er presset på, at 2 ud af kommunens 6 svømmehaller er
lukket, så har alle haller – med undtagelse af Water & Wellness – en del år på bagen. På kort sigt er
det nødvendigt, at alle byens svømmehaller kommer i drift igen, så svømmeklubberne kan tilbyde
flere borgere i kommunen muligheder for svømning/vandaktivitet. På den lange bane bør Randers
Kommune prioritere en opkvalificering af kommunens svømmefaciliteter, så Randers Kommune kan
tilbyde landets bedste og mest moderne svømmefaciliteter til gavn for bredde- og konkurrence
inden for alle vandaktiviteter, fx svømning, vandpolo, kunstsvømning, livredning, udspring etc. Vi er i
dag udfordret af, at vores bedste svømmere søger til andre byer – Aarhus og Aalborg – hvor
mulighederne for at udleve deres drøm er væsentlig bedre end i Randers. Kunne det ikke være fedt,
hvis vi kunne vende strømmen, så det er svømmerne fra de andre byen, som søger til Randers?
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2.4 Spentrup Svømmeklub
Klubben har været i en negativ udvikling de sidste par år som især skyldes Covid-19.
Der er nu kommet frisk blod til bestyrelsen og det har lykkedes os at få fat i nye instruktører og på
baggrund af dette har vi nu en fornuftig fremtid for klubben i sigte for 22/23 sæsonen.
Vores primære mål i klubben er at vi kan tilbyde svømning til alle aldre igen, en pipeline så at sige,
således at vi kan få teenagere kørt i stilling til hjælpe instruktørrollerne og derved sikre at vi også i
fremtiden har instruktører til klubben som har været en stor udfordring.
Spentrup og omegn har en fornuftig vækst og borgerne viser stor opbakning til klubben som i en
eller anden form har kunnet tilbyde svømning siden 1966 hvor svømmehallen på Blicherskolen stod
færdig.
Klubbens mål for de næste 3 år er vækst generelt, den største kamp bliver 10-14 års målgruppen
hvor vi har været i kontakt med både RGF samt Neptun for eventuel sparring så de unges interesse
kan fastholdes. Vi har ansat en Instruktør som deler vores håb og visioner for dette segment og
vores plan er at om 2-3 år håber vi på at dele vores konkurrence afdeling op i 3 dele (Talent, B og A
hold).
Aldersgruppen 4-10 år har vi en stor tilslutning til alle hold og vi kan i år heldigvis tilbyde næsten 3
gange så mange hold som sidste år, grundet 3 nye instruktører har meldt sig. Vi har desværre
modtaget en del negative tilbagemeldinger grundet de stærkt begrænsede hold til disse årgange de
foregående år, som omvendt igen også viser at der er et behov.
Voksen motion/ vand gymnastik har vi kun kørt 1 hold indtil nu, men også her forventer vi vækst da
der er oprettet ventelister til disse så sæson 22/23 håber vi som minimum at tilbyde 2 hold.
Spentrup Svømmeklubs hjemmeside er netop nu gang med at blive at blive fornyet hvor vi blandt
andet får et bedre/nemmere betalings system som kommer brugerne til gavn. Med den nye
hjemmeside arbejder vi desuden på at kunne lave ventelister til alle hold/tidspunkter således at vi
forhåbentligt kan tilpasse os bedre til brugernes behov/ønsker.
Det har været en sej kamp de sidste 3-4 måneder men vi i bestyrelsen kan nu heldigvis se at det
bærer frugt og vi vil arbejde fokuseret på Spentrup Svømmeklub kan forblive relevant og dække det
behov vi kan se der helt klart er i byen og omegn. Så jagten på flere instruktører fortsætter så vores
udbud derved kan blive større.

2.5 Talentklasserne på Nørrevangskolen
Talentklasserne på Nørrevangsskolen er en særlig afdeling med rene ”eliteidrætsklasser” på
henholdsvis 7., 8. og 9. årgang, som tilbyder kombineret skolegang og eliteidræt for unge
sportstalenter. Skoleskemaet består af almindelig undervisning, tematimer, almindelige idrætstimer,
valgfag og ekstra idræt samt morgentræning.
Talentklasserne er en del af Randers Talent og Elites uddannelsestilbud, som er målrettet
sportsudøvere, og skolen har derfor en aftale med Team Danmark. Alle sportsudøvere uanset
sportsgren kan søge optagelse på Eliteidrætsskolen Randers.
Talentklasserne har uden Nørrevangsskolens svømmehal ikke brugt genoptræning i vand, hvilket i
nogle tilfælde har betydet en langsommere helingsproces og dermed mistet træning.
5

Bilag 2
Talentklassernes fysioterapeut har tidligere haft små fysiske genoptræningshol, men dette er nu
toppet, hvilket hæmmer den skadede ift. belastning.
Talentklasserne kan heller ikke træne i vand, da alle svømmehaller er fuldt booket, og det giver
ingen fleksibilitet.

2.6 Oust Mølleskolen
Alle skolens elever svømmer én gang ugentligt fra 0.-6.klasse. Til de yngste benyttes Rismølleskolen
(minde svømmehal) og de ældste Water&Wellness.
Til august får skolen otte børnehaveklasseelever, så skolen har i høj grad brug for en mindre
svømmehal til dem. Skolen er pt. meget udfordret på at kunne få svømmetider, og er meget
interesseret i tider i Nørrevangsskolens svømmehal.

2.7 Randers Specialskole
Randers Specialskole har tidligere med glæde brugt Nørrevangsskolens svømmehal, men svømmer
pt. i Water&Wellness.
Skolen savner de mindre rammer, der er på Nørrevangsskolen i forhold til Water& Wellness.

2.8 Projektet Bevæg dig for livet
I partnerskab med Danmarks Idrætsforbund og DGI er Randers Kommune, i perioden 2019-2024,
visionskommune i Bevæg dig for livet. Formålet med at være visionskommune er, at få flere inaktive
gjort aktive. I visionsaftalen er der stor fokus på udsatte grupper og de målgrupper som ikke er en
del af foreningslivet. Med det udgangspunkt arbejder Randers Kommune tæt sammen med det
lokale foreningsliv i Randers Nordby, og Nørrevangsskolen. Et arbejde der skal bidrage til at flere
borgere i området bliver aktive, og som foregår i tæt samarbejde med det lokale foreningsliv og
Bysekretariatet. En af forudsætningerne for at lykkes med visionsaftalen er, at der er attraktive og
forskellige idrætsfaciliteter tilgængelige. Svømmehallen på Nørrevangsskolen er her en vigtig
facilitet. Dels for at sikre en diversitet i faciliteterne. Men samtidig for at udvikle og udvide det
samarbejde der er med de svømmeklubber der har aktiviteter i svømmehallen.
Endvidere har Randers Kommune et samarbejde med Get2sport, en indsats under Danmarks
Idrætsforbund. Formålet er at understøtte foreningslivet i udsatte boligområder. En indsats der skal
bidrage til, at flere børn og unge i målgruppen, bliver aktive i det lokale foreningsliv, herunder de
lokale svømmeklubber.

2.9 Bysekretariatet
Vand indgår ikke direkte, men det gør brobygning til foreningslivet i høj grad. Den boligsociale
helhedplan handler overordnet om at øge livchancerne for de børn og unge, der vokser op i de
udsatte boligområder. Det er vigtigt med et stærkt og varieret foreningsliv i og omkring de udsatte
boligområder. Og dette bidrager svømmehallen i høj grad til. Og i forbindelse med svømmehallen
har rigtig mange af vores familier, børn, unge og voksne benyttet svømmehallen på
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Nørrevangsskolen til ugentlige svømmeaktiviteter. Det er afgørende for denne målgruppe at
svømmehallen er placeret geografisk tæt på hvor de bor og at svømmetilbudene er billige, således at
økonomisk trængte familier også har adgang til svømmetræning. Det er ligeledes en aktivitet som
styrker familie fællesskabet, hvor mange forældre deltager sammen med deres børn, blandt andet til
det tidligere familie hold om lørdagen. Men også mange børn og unge går hos de lokale foreninger
til svømmeundervisning.
Det har været et stort tab for områdets beboere de år hvor svømmehallen har været lukket. Mange
har savnet aktiviteten og vi har forsøgt i Bysekretariatet i det omfang det har været muligt, at køre
familierne til sommeraktiviteter i Langå friluftsbad og water&welness. Men det har slet ikke kunne
stå istedet for den ugentlige træning, som de har været vant til. Og det er meget efterspurgt blandt
beboerne, at denne mulighed vender tilbage med en svømmehal på Nørrevangsskolen.

7

