
Større frihed og 
uafhængighed med løfteudstyr 
i svømmehallen 
Svømmehallen i Northern Rockies regionale aktivitetscenter har installeret et  

loftliftsystem, der gør det muligt for kørestolsbrugere at klare sig selv, når de  

bruger omklædningsrummet.

Sarah Tofte, bestyrer i svømmehallen, 
forklarer her loftliftens enorme betyd-
ning:

“Hun var tydeligt berørt og i tårer, da 
hun fortalte, hvordan liften har givet 
hende en ny frihed. Siden ulykken for 
fire år siden, har hun ikke været i stand 
til at gøre meget for sig selv, af sig selv, 
før i dag. Nu kan hun helt selv tage i 
svømmehallen og have sin børn med 
ud at svømme. 

På grund af liften kan hun flytte sig fra 
en stol til en anden, uden andres hjælp. 
I dag fik hun den første fornemmelse af 
uafhængighed siden ulykken.” 

Før måtte en kørestolsbruger, der 
ønskede at svømme ansætte en 
hjælper eller bede familiemedlem-
mer om at komme med og hjælpe 
dem fra kørestol til badestol. Nu kan 
kørestolsbrugere komme til svømme-
hallen og være ligeså uafhængige som 
størstedelen af de besøgende.

Eller som Sarah fortæller det

”Vi vidste at loftliften havde potentiale 
til at gøre poolen mere tilgængelig for 
kørestolsbrugere og deres hjælpere. 
Det i sig selv er stort, men at give nogen 
deres frihed og uafhængighed tilbage 
er overvældende og det hele værd.”

Svømmehallen har en stor, 25 m lang 
pool med seks baner samt vipper 
på en og tre meter. Derudover er der 
mange andre faciliteter som klatrevæg, 
boblebad, sauna og dampbad. Der 
er tre omklædningsrum, hvoraf et er 
en smule større for at give plads til en 
kørestol.

I 2019 havde svømmehallen over 
19.000 gæster, men dette tal var mere 
end halveret i 2020 på grund af COV-
ID-19 nedlukningen. I denne periode 
besluttede medarbejderne i svømme-
hallen sig for at opgradere omklæd-
ningsrummet med en GH3 loftliftløsning 
fra Guldmann. 

De vidste at flere af deres besøgende 
med fysiske udfordringer ville få glæde 
af denne mulighed og de kendte også 
til flere kørestolsbrugere, der ikke var i 
stand til at bruge faciliteterne, fordi de 
ikke havde mulighed for at medbringe 
en hjælper. 

Visionen var at gøre svømmehallen 
tilgængelig for en større gruppe af 
mennesker. Det lykkedes. Da svøm-
mehallen åbnede for offentligheden, 
var resultatet overvældende. På den 
første dag havde teamet tippet en af 
deres faste besøgende i kørestol om at 
komme. Hun havde sin hjælper med, 
men endte med at være i stand til at 
gøre alting selv, fordi hun kunne bruge 
den nye lift i omklædningsrummet. 

Mens hun gjorde sig klar til at svømme 
brugte hun liften til at få sig selv fra 
kørestol til sejl, skifte til badetøj og 
komme over i badestolen for derefter 
at kunne køre stolen ned i bassinet. Da 
hun var færdig med at svømme, kunne 
hun gentage processen den anden vej. 

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com
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