Innkalling til årsmøte i Frogner svømmeklubb
Mandag 16. juni 2014 kl. 08:00 ved stupebassengtribunen på Frognerbadet.
Frognerbadets svømmeklubb har som formål


Kjempe for helårs svømmehall innpasset i terrenget mellom Frognerbadet, stadion og tennisbanene med 50-meterbasseng, 25meterbasseng med stupetårn, opplæringsbasseng og vannsklier, slik at Frogner bydel har et tilbud til svømmeglade i alle aldre og
ferdighetsnivåer.



I den grad dette er vanskelig realiserbart, skal klubben også å vurdere og jobbe frem andre alternative plasseringer for helårs 50 meter
svømmeanlegg med stup og opplæringsbassenger i Majorstuen/Frogner-området. Så langt mulig bør man prioritere løsninger som kan
samspille mot de eksisterende utebassengene i Frognerbadet og realisere de synergier som et stort anlegg med både ute- og innebad vil
kunne gi.



Klubben skal kjempe for at man verner det eksisterende friluftsbadet som er godt innpasset i Frognerparken, er godt arkitektonisk
utformet, gir en estetisk opplevelse som ikke innendørsanlegg kan gi, og gir et flott tilbud om utendørssvømming på linje med store
utendørsbad i andre av verdens storbyer.



Som delmål skal klubben jobbe for at garderobene moderniseres og vinterisoleres, slik at utebassengene i størst mulig grad kan brukes
hele året av mosjonister og skoler i området. Det bør vurderes løsninger der man ved ombygging av garderobene reduserer avstand fra
utgangen til bassengene og eventuelt gjør det mulig å svømme fra garderoben og ut i bassengene. Det bør også vurderes om det er plass
til badstuer og et mindre varmtvanns/opplæringsbasseng. Det allerede vinterisolerte utendørs-bassenget som pt. varmes av spillvarme
fra isanlegget på stadion vil da kunne være et fantastisk tilleggstilbud på fine vinterdager.



Man skal jobbe for å finne ordninger der man kan ha forlenget sesongen på Frognerbadet.

Se www.FrognerSvømmeklubb.no for nærmere info om klubben og arbeidet vi gjør for å få helårssvømming

Agenda for møtet
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kort orientering om klubbens arbeid og status for arbeidet med helårs svømmeanlegg.
Status bademeldingen og hva denne betyr for helårssvømming på Frognerbadet.
Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets årsmelding
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag og saker.
a) Fastsette antall styremedlemmer til styret: Det foreslås at klubben skal ha 3 styremedlemmer i tillegg til leder og nestleder.
b) Fastsette antall varamedlemmer til styret: Det foreslås at klubben skal ha 1 varamedlem.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta idrettslagets budsjett.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) minst 1 styremedlem og 1 varamedlem
c)
2 revisorer
d) Representanter til kretsting, forbundsting, ISU og møter i andre de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
e) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
11. Eventuelt
a) Stadfeste klubbens formål
Med vennlig hilsen
Bjørn Solheim
Leder Frogner svømmeklubb
Epost: abitas@online.no

Årsberetning Frogner svømmeklubb 2013(-14)
Frogner svømmeklubb ble stiftet 25.8.2010, med 19 medlemmer, ved utløpet av 2010 hadde klubben 43 medlemmer, ved utløpet av 2011 var
det 85 registrerte medlemmer, ved utløpet av 2012 var det 106 medlemmer, og ved utløpet av 2013 var det 115, og idag er det 136 registrerte
medlemmer. Klubben har i 2013 hatt følgende styre.
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Valgkomite1:
Valgkomite2:
Valgkomite3:
Valgkomite4:
Revisor1:
Revisor2:

Bjørn Solheim
Mette Bodil Havrevold
Conrad Mohr
Gøril Tandberg Smestad
Kari Ruud
Unni Grønn
Mireille Caspari
Liv Johansen
Ella Bennett
Grete Tannum

I tillegg har vi vært psoisjonert i følgende andre idrettslige verv
Medlem FISU Frogner arbeidsutvalg:
Leder ISU st.Hanshaugen:

Åsne Seierstad
Bjørn Solheim

Frognerbadets svømmeklubb har som formål


Å kjempe for helårs svømmehall innpasset i terrenget mot Frognerbadet med 50-meterbasseng, og eventuelt stupebasseng,
opplæringsbasseng og vannsklier, slik at Frogner bydel har et tilbud til svømmeglade i alle aldre og ferdighetsnivåer.



I den grad dette er vanskelig realiserbart, skal klubben også vurdere og jobbe frem andre alternative løsninger for helårs
svømmeanlegg med stup og opplæringsbassenger i Majorstuen/Frogner-området. Så langt mulig bør man prioritere løsninger som kan
samspille mot de eksisterende utebassengene i Frognerbadet og realisere de synergier som et stort anlegg med både ute- og innebad
vil kunne gi.



Klubben skal kjempe for at man verner det eksisterende friluftsbadet som er godt innpasset i Frognerparken, er godt arkitektonisk
utformet, gir en estetisk opplevelse som ikke innendørsanlegg kan gi, og gir et flott tilbud om utendørssvømming på linje med store
utendørsbad i andre av verdens storbyer.



Som delmål skal klubben jobbe for at garderobene moderniseres og vinterisoleres, slik at utebassengene i størst mulig grad kan
brukes hele året av mosjonister og skoler i området. Det bør vurderes løsninger der man ved ombygging av garderobene reduserer
avstand fra utgangen til bassengene og eventuelt gjør det mulig å svømme fra garderoben og ut i bassengene. Det bør også vurderes
om det er plass til badstuer og et mindre varmtvanns/opplæringsbasseng. Det allerede vinterisolerte utendørs-bassenget bør varmes
av spillvarme fra isanlegget på stadion, og vil da kunne være et fantastisk tilleggstilbud på fine vinterdager.

Denne formålsparagrafen er et tillegg til den lov som pålegges oss gjennom NIF.

Idrettslig virksomhet i klubben
Alle idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund skal ha til formål å drive idrett. Klubben har i 2013 drevet med mosjonssvømming, og et
typisk klubbmedelem svømmer 2-4 ganger i uken, og da fortrinnsvis tidlig om morgenen. Det sosiale aspekt er viktig for motivasjon og trivsel
blant klubbens medlemmer, men desverre er det mange av klubbens medlemmer som ikke finner passende svømmetilbud de deler av året som
Frognerbadet holdes stengt.

Klubbens øvrige aktiviteter
Mens det var stor aktivitet i 2012, har 2013 vært roligere mens vi har ventet på bademeldingen. Vi har hatt følgende aktiviteter:
Deputasjon på rådhuset med byutviklingskomiteen
14. 1 startet vi året med deputasjon på rådhuset med byutviklingskomiteen, men tross vår deputasjon og en sterk synlighet i saken så gikk
byutviklingskomiteen enstemmig inn for å støtte byrådets instilling i reguleringssaken på Frogner. De åpner derfor ikke for tilrettelegging mot
svømming og andre idretter i tillegg til ishall og flerbrukshall. Dette skyldes i stor grad at Idrettskretsen gikk imot vårt forslag, og siden vi ikke
greide finansiere et planforslag (vi har bare levert en planskisse som ble lagt ved som illustrert merknad, fordi vi mangler inntegning i nytt kart,
samt trafikk- og legionella-utredninger. Hadde vi lagt frem dette så kunne vårt forslag kommet inn som et likestilt alternativt forslag.) BU
Frogner støttet heller ikke vårt forslag, av frykt for at det da ikke skulle bli noe av ishallen.

Det må nevnes at det i Bymiljøetatens forslag ikke ligger inne et helårs svømmeanlegg fordi det som den gang var idrettsetaten bare ble bedt
om å utrede planer for ishall og flerbrukshall..
Plan idrett og friluftsliv
Svømmeklubben og svømmekretsen har vært aktivt inne med høringsinnspill til «Plan idrett og friluftsliv», noe som har gjort at svømmeanlegg
er blitt prioritert i vedlegg 3 (riktignok ikke frogner...). Opprinnelig var ingen nye svømmeanlegg prioritert. (ref
http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/rightframes.asp?bottomurl=utv%5Fcaseinfo%2Easp%3Fcaseno%3D16565%26utvalg%3DBR1%26dayno%
3D41%26Year%3D07%2E03%2E2013%26db%5Fsource%3D1 )
Oslo Svømmekrets årsmøte 8.4.13
Med over 100 medlemmer hadde vi rett til å stille med 3 representanter i årsmøte i Oslo Svømmekrets. Vi stilte sterkt med Gøril, Conrad og
undertegnede, og frontet der en del forslag om å gå mer strukturert og aktivt ut mot idretskrets og kommune for å få bevilgninger til
regulering og planlegging av svømmeanlegg. Det var positiv velvilje, men å få konkrete vedtak var som å sloss mot bøygen, så forslagene ble
trukket, og sendt som innspill for behandling av det nye styret i svømmekretsen.
OIK budsjettbrev
(Tross våre innspill i møtet i Oslo Svømmekrets der vi håpet OIK’s representant ville ta med våre argumenter inn i idrettskretsens behandling av
budsjettbrevet:) Oslo Idrettskrets har tradisjonen tro heller ikke i 2013 bedt om midler til planlegging/regulering av nye svømmeanlegg. (ref.
http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/KRETSER/Oslo/Kretsstyret/Budsjettbrev_2014_fra_Oslo_Idrettskrets.pdf ), men har godkjent
administrasjonens forslag til brev der man ber om i overkant av 200 mill. kr. til andre typer anlegg. ... Dette er ikke nødvendigvis negativt. Alle
venter på bademeldingen før de ønsker å beslutte noe, og vi står da klar med blanke ark uten å være bundet av et konkret utspill fra OIK..
Resultat fra reguleringssaken 6.3. (ishall og flerbrukshall)
Regulering er vedtatt igangsatt, og bestemmer ytre utseende og plassering av ishall
og flerbrukshall, men gir ikke begrensninger på areal under bakken. Byråd svarte
under saken at han ikke regnet med at ishallen ville være til hinder for utvikling av
Frognerbadet til helårsbad.

Ishallen er ment realisert gjennom privat/offentlig-samarbeid, men vi kjenner
ikke til noen private aktører som så langt har meldt interesse for et slikt
underskuddsforetakende.

Det er satt i gang en konseptvalgsutredning der behovsanalyser er en viktig del.
Døren er ikke helt lukket for kombinert svømmehall/ishall, men dette er lite
sannsynlig, og vi får ikke svar på våre henvendelser som vi sender til den
ansvarlig for KVU’en.
Det har i februar/mars vært gjort en spørreundersøkelsen som har vært styrende for styrets videre arbeid

50 % ønsker helst et anlegg med innendørs 50-meterbasseng, og sammen med de som ønsker et «bredt» tilbud er det da 75 % som
ønsker et større innendørsanlegg i samspill med utebassengene. Bare 1 person synes et innendørs 25-meterbasseng er tilstrekkelig.
21% er mest interessert i tilrettelegging for utendørs svømming.

Alle (untatt en avholdende) mener 50-meterbasseng er viktig (74%) eller ønskelig (26%).

59% har svart at de må ha et større innendørs basseng for å bruke anlegget mye vinterstid, mens 37% vil bruke uteanlegget mye også
uten større innebasseng.

86% ønsker varmtvannsbassenger

70% ønsker badstuer.

54% ønsker eget stupebasseng
Alternative løsningsskisser for et mulig svømmeanlegg
Det er utarbeidet skisser som dere kan se på www.frognersvømmeklubb.no .

Utebad: forlengelse av garderober med åpning ut mot bassengene.

Kjeller : 50m-basseng under ishall og stupebasseng i hullet ved garderoben

Grotte: 50m-basseng under gratishaugen og stupebasseng i hullet ved garderoben

Portal: 50m-basseng der kafeteriaen og billettsalg er i dag og stupebasseng mellom billettluken og garderoben
Skissene ble presentert i møte med Bymiljøetaten 2.5.13
Dette var et møte initiert av kampidrettene, der svømme/fleridrettsanlegg på Frogner ble promotert. Dette ble fulgt opp med epost til
anleggsansvarlig i Oslo idrettskrets.
Bademeldingens faglige grunnlag ble lekket til presse og andre innbudte i et møte på rådhuset 10.6.13
Ny kapasitet tilsvarende 25 stk 25-m-bassenger, og som ansvarlig for markedsanalysene i bademeldingen, Asplan Viaks Eyvind Øglænd
Marcussen, uttrykker det i Aftenpostens OsloBy : «De nye folkebadene gir god økonomi. Inntektene er større enn utgiftene, for det er et
kjempestort behov. Jeg ser ikke argumenter for ikke å gjøre dette. Folkehelsen blir bedre, kommuneøkonomien blir bedre og alle blir fornøyde,
sier han.» (ref. http://www.osloby.no/nyheter/Foreslar-nye-folkebad-til-1_7-milliarder-7227937.html ).

Medlemsundersøkelse
Idrettskretsen har undersøkt om vi driver klubben på en korrekt og idrettslig måte.
Kari, Mireille og Bjørn har vært i budsjett-deputasjon på rådhuset.
Frogner svømmeklubb og ISU st.Hanshaugen kjemper for svømmeanlegg, og har levert innspill i møte med miljø- og samferdselskomiteen se:
http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=SFK&caseno=998332&dayno=86&Year=2013-11-6&db_source=2. Vi ba om 2
mill.kr., og dette beløpet ble innstilt fra komiteen 19.11., men desverre skåret vekk av byrådet under de endelige budsjettforhandlingene.
Øvrige aktiviteter
Vi har også hatt en del kontakt mot bydelspolitikere, politikere på rådhuset, idrettskretsen og styret i Frognerparkens Venner.
Aktiviteter så langt i 2014
276 millioner til ishall – Svømmeklubben måtte tegne nye løsningsforslag for innpassing av helårs svømmeanlegg
Bevilgninger i Oslos budsjett 2014 gjorde at vår prefererte innplassering av svømmeanlegg som del av et større anlegg på den 9 mål store
tomten ved tennisbanene ikke lenger er realistisk å kjempe for. Isteden
velger vi å tegne et løsningsforslag basert på eksisterende garderober
og de 2-3 mål tomt som kan bebygges i inngangspartiet i Frognerbadet.
Første utkast ble sendt styret 15.1. Skissene ble deretter videresendt
FISU Frogner som nå er positive til helårssvømming, etter at Åsne har
presentert forslagene og introdusert «Moskva-modellen». Som følge av
dette introduseres konseptene om tre byggetrinn der det første er
«Moskva-modellen», og 14.2. har vi ferdigstilt en utredning om
helårssvømming i tilknytning til Frognerbadet.
Behandling av bademeldingen
Utredningen sendes som innlegg til gruppen som behandler bademeldingen, og vi er svært synlige i saken. Se:
http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=SFK&caseno=1008113&dayno=47&Year=2014-6-4&db_source=2 Vi er også på
andre måter aktive, og påviser bl.a. at 30% av behovet (idrett, skole/sfo, andre) er utilsiktet «blitt glemt» i stegene fra Asplan Viaks analyse til
byrådsmeldingen, i tillegg til at man ikke tar hensyn til økning i befolkning frem til de nye svømmeanleggene kan ferdigstilles.

Kari videreforedler løsningsforslagene,
og vi får inn avsnitt med solvarme,
spillvarme og glasskorridorer.
Bl.a. tar Kari kontakt med Aventa og Enova,
samt kontakt mot leverandører av ulike
løsninger.

Klubben oppretter en pådrivergruppe
Leder for pådrivergruppen (inntil gruppen selv eventuelt skulle beslutte noe annet) er
•
Conrad Mohr, Frogner Svømmeklubb, leder pådrivergruppen
Øvrige medlemmer og antatte «primære ansvarsområder» er da (så langt)
•
Per Bratlund, Christiania Svømmeklubb, svømmeopplæring og idrett
•
Kari Ruud, Frogner Svømmeklubb, utforming garderober og inneområder
•
Hans Fredrik Horn, Frognerparkens Venner, vern av parken
•
Nils Th. Dannevig, Frognerparkens Venner, vern av parken
•
Bjørn Solheim, Frogner Svømmeklubb m.m., analyser og«andre idretter»
Vi mangler tilbakemelding fra bydelspolitikerne, men regner med at dette faller på plass
såsnart bademeldingen har gått i gjennom bystyret. Hittil har det bare vært «kjernen» i
gruppen som har hatt møter og begynt å tilrettelegge arbeidet.

Gøril Tandberg Smestad (f.v.), Kari Ruud, Ella Bennett
og Unni E. Grønn bruker Frognerbadet flittig i hele
sommerhalvåret. Nå vil de også svømme utendørs i
vinterhalvåret.

Oslo Svømmekrets årsmøte 10.4.
http://www.osloby.no/nyheter/Drommer-om-a-svomme-iMed over 100 medlemmer hadde vi rett til å stille med 3 representanter i årsmøte i Oslo
Frognerbadet-aret-rundt-7544453.html
FOTO:Rolf Øhman
Svømmekrets. Vi stilte sterkt med Mireille, Conrad og undertegnede. Conrad tok tidligere fly
fra London for å kunne være med . Svømmekretsens årsting var en svært positiv opplevelse.
Vi ble vel mottatt, og selv om vi ikke fikk noen formelle vedtak, så ser det ut som om kretsen tenker i de samme baner som oss. De var veldig
interessert i muligheten av å få et stupebasseng på Frogner gjennom byggetrinn 2, og vurderer om det er mulig å få bygget ut mer
svømmehallkapasitet før man river Tøyen.
Kretsting Oslo Idrettskrets 4.6.
Åsne satt mellom to medlemmer av kretsstyret i hele kvelden, og de støtter helårssvømmingen, så det ser nå ut til å være forankring i
idrettskretsen. Ellers var Åsne også oppe på talerstolen, og gjorde som vanlig god jobb. Det ser ut som vi har generell akseptanse for
svømmeanlegg fra kretstinget. Mye av innspillene våre gikk videre til det nye kretsstyret for videre behandling, noe som er svært positivt, men
jeg regner med at det som gjelder svømmeanlegg kanskje allerede er foreldet, og bare bygger under politikernes vedtak.
Øvrige aktiviteter
Vi møtte 25.3. i badekåpe i Bydelsutvalgsmøte Frogner, med orientering om at bademeldingen anbefaler Frognerbadet. Vi har også vært heldige
og fått en del avisoppslag, og vi har hatt en del kontakt mot bydelspolitikere, politikere på rådhuset, idrettskretsen og styret i Frognerparkens
Venner.
Status
Med støtte hos de fleste partier og et nytt styre i Oslo Idrettskrets står vi godt rustet for videre fremstøt. Vi har nå
idrettskretsen,svømmekretsen og svømmeforbundet i ryggen. FISU Frogner og Bydel Frogner prioriterer nå å prosjektere Frognerbadet som
helårsanlegg i forbindelse med rehabilitering av Frognerbadet. Rehabilitering av Frognerbadet er også prioritert som nummer 1 av
Bymiljøetaten i kategori bad. Og vi har følgende instilling fra samferdsels- og miljøkomiteen: «Byrådet bes fremme en sak om å gjøre om
Frognerbadet til helårsbad.» Conrad har også avtalt møte med idrettsbyråd Guri Melby så raskt bademeldingen er behandlet.
Dessverre har vi nettopp også hatt en dødsulykke som aktualiserer behovet for svømmeopplæring, og på en tragisk måte aktualiserer
svømmeanleggutbyggingen: «Oslo 9.6.2013 – den 17-årige gutten kunne ikke svømme, men hoppet ut i vannet. Noen andre kamerater var i
vannet og skulle ta ham imot, men de klarte det ikke.»
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/17-aring-dode-etter-badeulykke-1.11750272 Det er trist slike ulykker må skje, når statistikkene forteller
at bare rundt 50% av barna i Oslo er svømmedyktige, og forteller at det fine været har gitt økning i antall drukningsulykker, med 38 dødsfall så
langt i år.
Vi må ellers ikke tro slaget er vunnet selv om det ser ut til å gå mot vedtak om utredning av helårssvømming på Frognerbadet. Bystyret ga i 2013
krystallklar beskjed om at byrådet måtte komme i gang med å utrede Stovner bad. Uten å ha gitt beskjed stoppet byrådet utredningen fordi de
ikke var enig med bystyrets flertall. http://www.groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=13061 Vi må anta at dersom ikke byrådet
og Bymiljøetaten følges opp og motiveres, så vil ikke bevilgninger komme på plass, og heller ikke fremdrift prioriteres.

Bjørn Solheim (sign)
Leder Frogner svømmeklubb

Regnskap - Frogner svømmeklubb 2013
Inntekter
Kontingentinntekter
Diverse
Renter
Sum inntekter
Utgifter
Forbund/krets-kontingent
Diverse
Sum utgifter

3920

7790
7790

2013
3 350,00
176,00
23,91
3 549,91

2012
3 446,98

2011
3910

2010
2100

21,76
3 468,74

24,56
3934,56

3,29
2103,29

2 500,00
999,70
3 499,70

3 015,00
629,40
3 644,40

3000
999,8
3999,8

0
620
620

50,21

-175,66

-65,24

1483,29

2013
-1 288,90
0,00
2 581,50
1 292,60

2012
-814,20
750,00
3 306,59
3 242,39

2011
-299,8
550
1367,85
1618,05

2010
0
500
983,29
1483,29

1 292,60
1 292,60

2 000,00
1 242,39
3 242,39

200
1418,05
1618,05

1483,29
1483,29

Resultat
Balanse
Eiendeler
Kasse
Fordringer
Bank
Sum eiendeler
Gjeld
Gjeld
Egenkapital
Sum gjeld

1900

2110
2050

S je k k s um m e r (v is e r e v e ntue lle diffe rans e r)

Kasserers kommentar til regnskapet:
Hel digvis mange flinke til å betale kontingent, for
jeg ha r i kke hatt tid ti l å føl ge opp dette på en
til strekkelig god måte. På den a nnen side er det
gjort uttrykkelig oppmerksom på at ma n må si
fra om ma n ønsker å melde seg ut.
Det er en s om har emigrert, en som er avgått
ved døden, og en s om (uforståelig nok) har
s l uttet å s vømme, og derfor er meldt ut av
kl ubben.
Forøvri g ha r vi fått i nn kontingenter nok til a t
kl ubben i 2013 gi kk med 50,21 kr. i overskudd.

Os l o 20.5.2014 Bjørn Solheim (sign.)

0,00

Revisors kommentar til regnskapet:

Budsjett Frogner Svømmeklubb
Resultatregnskap
Inntekter
antall pr stk budsjett
Kontingentinntekter
70
100
7 000,00
Kontingentinntekter
30
50
1 500,00
Kontingentinntekter
10
200
2 000,00
Administrasjonstilskudd, Oslo kommune
0
250
0,00
Lokale aktivitetsmidler
Drift/prosjekttilskudd
Sum inntekter
10 500,00
Utgifter
Obligatorisk abonnement svømmeblad 5
Forbundskontingent
Kretskontingent
Kostnad webside
Trenere
Kurs
Stevner
Treningsleire
Forsikringer
Avslutninger, sosialt, etc…
Sum utgifter
Resultat

100

500,00
1 000,00
1 500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
3 500,00
7 000,00

2014
2013
7000
1500
0

8500

500,00
1 000,00
1 500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
3500,00
5 000,00

Frogner svømmeklubb
Årsmøte 16. juni kl. 8
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Valgkomitéen overlater til Styret å fordele roller.
Oslo, 4. juni 2014

Frognerbadets svømmeklubb har som formål


Kjempe for helårs svømmehall innpasset i terrenget ved Frognerbadet med 50-meterbasseng, 25-meterbasseng med stupetårn,
opplæringsbasseng og vannsklier, slik at Frogner bydel har et tilbud til svømmeglade i alle aldre og ferdighetsnivåer.



I den grad dette er vanskelig realiserbart, skal klubben også å vurdere og jobbe frem andre alternative plasseringer for helårs
svømmeanlegg med stup og opplæringsbassenger i Majorstuen/Frogner-området. Så langt mulig bør man prioritere løsninger som kan
samspille mot de eksisterende utebassengene i Frognerbadet og realisere de synergier som et stort anlegg med både ute- og innebad vil
kunne gi.



Klubben skal kjempe for at man verner det eksisterende friluftsbadet som er godt innpasset i Frognerparken, er godt arkitektonisk
utformet, gir en estetisk opplevelse som ikke innendørsanlegg kan gi, og gir et flott tilbud om utendørssvømming på linje med store
utendørsbad i andre av verdens storbyer.



Som delmål skal klubben jobbe for at garderobene moderniseres og vinterisoleres, slik at utebassengene i størst mulig grad kan brukes
hele året av mosjonister og skoler i området. Det bør vurderes løsninger der man ved ombygging av garderobene reduserer avstand fra
utgangen til bassengene og eventuelt gjør det mulig å svømme fra garderoben og ut i bassengene. Det bør også vurderes om det er plass
til badstuer og et mindre varmtvanns/opplæringsbasseng. Det allerede vinterisolerte utendørs-bassenget som kan.varmes av spillvarme
fra isanlegget på stadion vil da kunne være et fantastisk tilleggstilbud på fine vinterdager.



Man skal jobbe for å finne ordninger der man så raskt som mulig kan ha forlenget sesongen på Frognerbadet.

