Ansøger:
Tarm Skjern Svømmeklub
• Formål
I Tarm Skjern Svømmeklub vil vi gerne udvide vores aktivitetstilbud til voksne i svømmehallen.
• Begrundelse
Vi tror på, at svømmehallen kan byde på mere end blot at svømme baner. Vi vil i Tarm Skjern Svømmeklub
gerne udvide vores aktivitetstilbud til voksne, og give mulighed for at få nye oplevelser i svømmehallen.
Yoga er en bevægelsesform, som har vundet frem over de seneste år, også i Tarm. Vi har derfor forsøgt os
med at arrangere yoga i vand – SUP Yoga – for at kombinere denne interesse for yoga med svømmehallen
og på den måde trække nye medlemmer ind i svømmehallen og på sigt i svømmeklubben. Vi har lånt 8
måtter i 4 uger, hvor der både har været planlagt en event og 4 faste hold. Til eventen d. 18/1 var der fuldt
hus til alle 3 sessioner og vi oplever allerede venteliste på de kommende hold.
• Handlingsplan – herunder tidsplan
Tarm Idrætscenter og Tarm Skjern Svømmeklub har et godt samarbejde, og vi arbejder på at sætte nye
aktiviteter i gang med fokus på at få flere ind i svømmehallen, for at mærke hvad vandet og atmosfæren
kan, på egen krop. Idrætscenteret har 2 SurfFit plader i forvejen, og med 8 mere vil vi få mulighed for at
etablere flere faste SUP-yoga hold af en passende størrelse. Pladerne er så stabile, at selv deltagere, der
ikke er glade for vand, har fået en positiv oplevelse med SUP-yoga. Vi har allerede stor opbakning til holdet,
en instruktør parat og min. 2 mulige holdtider i ugen, som kan starte op fra uge 8.
• Budget
Pris på 8 måtter samt opsætningsudstyr: 75.980 kr.

• Finansiering – herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med
Vi søger udviklingspuljen om 50.000 kr.
Tarm Skjern Svømmeklub bidrager selv med det resterende beløb på 25.980 kr.
• Hvordan skal der følges op
Den interesse, der er vist til både eventen og de faste hold, forventes at fortsætte. Succeskriteriet er derfor,
at der fortsat kommer deltagere til holdene. Derudover kommer der sammen med måtterne et væld af
aktivitetsmuligheder, som kan bidrage yderligere til at få flere ind i svømmehallen - fx vand-acro eller aquafitness. Mulighederne er mange, og vores arbejde med at udvikle aktiviteter og gøre svømmehallen mere
tilgængelig for alle vil fortsætte.

• Kontaktperson
Christina Hammer Osmundsen

