
 

 

 

Nivå Svømmeforening får støtte til Familiesvømning i Øresund 

 

Nivå Svømmeforening har fået 116.772,00 kr. fra Nordea-fonden til projektet 

Familiesvømning i Øresund. Et projekt, der vil bidrage til at skabe mere aktivitet 

langs kystområdet. 

  

Nordea Fonden har i år fokus på aktiviteter langs Danmarks kystlinje, og her passer 

svømmeundervisning i åbent vand perfekt ind, fordi grundlaget for alle øvrige 

aktiviteter ved, på og i havet er, at man er en sikker svømmer. 

 

De sidste tre år har Nivå Svømmeforening høstet stor erfaring med svømmetræning i 

havet gennem tilbuddet om svømmeundervisning til kommunens skoler. Alene i 

2018 har ca. 300 folkeskoleelever, som en del af deres skolegang, modtaget 

svømmeundervisning i Øresund, arrangeret af Nivå Svømmeforening.  

 

Fondsmidlerne gør det nu muligt at udvide tilbuddet til at omfatte svømmetræning 

for hele familien hen over sommeren. Tanken er, at familier dermed sammen kan 

udforske det våde element og både børn og voksne kan lære at svømme eller blive 

endnu bedre til at svømme, end de måtte være i forvejen.  

 

Svømmeundervisningen vil foregå på hhv. Bjerre Strand og Nivå Strand på aftener 

og  weekender i juni og august måned. Pengene fra Nordea Fonden skal blandt andet 

gå til våddragter og termosokker for at sikre, at en kold dukkert bliver vendt til en 

stor fornøjelse for store som små.  

 

Formand for Nivå Svømmeforening, Jesper Hartington, er begejstret for midlerne og 

forklarer, at pengene, ud over at sikre varme svømmere, også går til 

trænerlønninger, så familiesvømning i Øresund bliver gratis for alle det første år (i 

2019). Der er endnu et godt stykke tid til, at der bliver åbnet for tilmeldingen til 

sommerens familiesvømning. Men man kan sikre sig, at være en af de første til at få 

besked, ved at melde sig ind i Nivå Svømmeforening via foreningens facebook side 

“Nivå Svømmeforening -svømmehal med byens hus”. 

 

Felícia Braga, medlem af bestyrelsen i Nivå Svømmeforening, udtaler: ”Vi venter 

spændt på, om der i Nivå bliver bygget en svømmehal, som alle i kommunen vil 

kunne få glæde af. Men indtil da er det en utrolig glædelig nyhed, at vi nu får en flot 

støtte til projektet Familiesvømning i Øresund, så vi kan tilbyde familier 

svømmeundervisning ved stranden i Nivå og Humlebæk."  

 

50 mio. kr. til kystaktiviteter 

Nivå Svømmeforening har modtaget 116.772,00 kr. kroner i støtte fra 

Nordea-fondens kystpulje på 50 mio. kr., der uddeles til projekter, som skaber 

aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.  

 

”Kysten er klar, og vi er glade for, at Nivå Svømmeforening vil være med til at skabe 

nye stærke fællesskaber ved Nivå og Bjerre Strand i Fredensborg Kommune,” siger 

Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.  

 

Kystpuljen havde ansøgningsfrist i juli og i alt forventes cirka 100 aktivitetsskabende 

projekter fra hele landet at få støtte fra Nordea-fondens kystpulje.  

 

 


