
 Dekningsbehov for svømmeanleggene i Bindal Kommune 

Bindal Idrettsråd henstiller Bindal kommune om å fortsette drift av begge svømmeanleggene med 

bakgrunn at Bindal skal være enn helsefremmende kommune og alle skal få like tilbud. Ved å legge 

ned et av bassengene, vil det redusere tilgangen på svømmetrening til veldig mange. Bindal 

Kommune har ikke så mange innbyggere, men er stor i omfang, det er lange avstander slik at noen 

kan/vil miste det tilbudet helt. Begge bassengen blir hyppig brukt i vinterperioden på flere måter, og 

det viser at interessen er veldig stor og bruken er veldig nyttig. Ved å redusere til ett basseng i 

kommunen vil det øke pågangen på det andre slik at tilbudet i hele kommunen om mulig blir enda 

mer redusert for alle, det vil ta mer av skoletiden for å kjøre elevene frem og tilbake for 

svømmeundervisning og det vil komme til å kreve mer organisering for å få det gjennomførbart. Vi 

må også huske på at vi er en kystkommune med nær tilgang på sjø, det er da viktig å være trygg i 

vann. 

Silje Aune, Bindal Idrettsråd 

 

Innspill Terråk Idrettslag 

Vi ser at vår kommune iløpet av 2022 vil vurdere bassengdriften med tanke på å se på drift av kun ett 

basseng i kommunen. Dette synes for oss som svært uheldig og urimelig. Det har i perioder blitt brukt 

økonomiske midler til oppussing av begge bassengene vi har i Bindal, og våre unger og voksne har 

stor glede, og nytte, av å få brukt basseng mest mulig i de månedene dette driftes nå. 

Terråk Idrettslag bruker bassenget i idrettskolen. I år tilbys idrettskolen til 1.-7.klasse, og de tre 

mandagene bassenget har vært tilgjengelig nå, så har vi i gjennomsnitt hatt 35 unger i bassenget. 

I tillegg er det Terråk IL som drifter folkebadet på Terråk. Her ser vi også at både barn og voksne 

bruker tilbudet. Idrettslaget ser det som en stor gevinst at vi få være med å bidra til god folkehelse, 

samt bidra til at våre barn som bor kystnært får opparbeidet svømmeferdigheter i ung alder. 

Lisa Lindsetmo, Terråk Idrettslag 

 

Innspill Kula Idrettslag 

Bassenget har høye besøkstall hvert år. Vi kommer til å ha åpent basseng 2 kvelder i uken, pluss 

lørdag om vi klarer å stille med badevakter. Bassenget vil også bli brukt i idrettskole for 

vanntilvenning og svømmetrening med flere grupper på barn i alderen 5-12år. 

Formål: 

Legge til rette for fysisk vannaktivitet for alle barn og unge i bygda. Vi ønsker at alle barn skal ha lik 

mulighet til å benytte seg av basseng, samt lære å svømme og å bli trygg i vannet. Siden vi bor så nært 

sjø/hav, er det å være trygg i vann og å kunne svømme en livredning. 

Ved å legge ned bassenget vi har på Bindalseidet, vil vår nærliggende muligheten for å lære 

selvberging bli tatt vekk, og sannsynligheten for at familiene oppsøker andre badeanlegg på fritiden  

vil være liten pga av ulike årsaker, f.eks økonomi og tid. Noen familier er mer ressurssterke enn 

andre. Idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge skal være tilgjengelig for alle, og ved å legge ned et 

av bassengene i Bindal Kommune, vil det frarøve noen muligheten til et fysisk og sosialt fellesskap – 

der man samtidig lærer teknikker for selvberging. 

 

Øystein Urskog, Kula Idrettslag 

 


