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Vad en termin går fort! Simskolan har kommit mer en halvvägs och våra tävlingssimmare går nu in i 

mästerskapssäsong. 

Den 22 november har vi bjudit in idrottspsykologen Sverker Fryklund som ska prata om 

prestationsmiljöer. Inbjudan till detta arrangemang har skickats ut via e-post. Vi hälsar alla välkomna 

att lyssna på detta viktiga ämne. För er som har frågor kring klubbens verksamhet och styrelsens 

arbete har vi vid detta tillfälle satt av en stund innan Sverker börjar sin föreläsning. 

I helgen simmade våra ungdomar Sum Sim region i Ystad, som även är en kvaltävling till Sum Sim riks 

som går av stapeln i Stockholm i mitten på december. Många utmärkta resultat vid den här tävlingen 

och vi är stolta över att kunna skicka en trupp på 10 simmare till riksfinalen. Stort lycka till önskar vi 

alla simmare! 

Samtidigt på Bråhögsbadet ordnades Staffanstorps-cupen som är en helt ny tävling för de yngsta 

simmarna. Tävlingen är utformad på barnens premisser, med fokus på att man tävlar och har kul 

snarare än att man måste genomföra simloppen tekniskt korrekt enligt regelboken. På detta sätt vill 

vi säkra att barnen får positiva tävlingserfarenheter och upplever det roliga med simningen så att de 

väljer att fortsatta i klubbens verksamhet under många år framåt. Nästa år hoppas vi kunna locka 

även andra klubbar till att delta i detta helt nya tävlingskoncept. Vill du läsa mer om barnidrott och 

riktlinjer för detta se här. 

Just nu pågår budgetarbete för 2019. Budgeten läggs med hänsyn till vår vision att ”Triton ska vara 

den bästa klubben att simma i” och de värdegrunder föreningens medlemmar har varit med om att 

ta fram, se vidare här. Det ekonomiska läget i klubben just nu är bra och prognosen för 2018 är att vi 

kommer att göra ett positivt resultat. Balans i ekonomin är en viktig parameter också i 

budgetarbetet inför 2019. 

Vid årsmötet beslutades att ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med verksamhetschefen se över 

hur information om föreningens verksamhet och angelägenheter kan kommuniceras till 

medlemmarna på ett effektivt och transparent sätt. Styrelsen har som ett led i detta uppdrag 

beslutat om vissa övergripande riktlinjer för kommunikation och information. Dessa är nu upplagda 

på hemsidan och du finner dem här. 

Slutligen vill vi nämna att klubben alltid är i behov av fler ideella krafter. Vi söker dig som är 

intresserad av att arbeta med: 

- Marknadsaktiviteter såsom sponsring, marknadsföring och profilering av klubben, bidrags- 

och stipendieansökningar, nätverkande m.m. Anmäl ditt intresse till Björn Persson, Maria 

Reimers eller Pär Tegnander i marknadsgruppen, kontaktuppgifter här. 

 

- Klubbens arrangemang såsom arrangerande av och arbete vid våra tävlingar, arbete som 

funktionär, arbete med kiosken, arbete med simborgarmärkestagningen på nyårsdagen, 

arrangerande av Tritondagen m.m. Anmäl ditt intresse till Lars Alm i arrangemangsgruppen, 

lars.alm@sktriton.se. 
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Har du några frågor om verksamheten eller styrelsearbetet hör gärna av dig till verksamhetschefen 

Robert Johnsson, robert.johnsson@sktriton.se, och styrelseordförande Malin Håkansson, 

malin.hakansson@sktriton.se. 

 

Styrelsen i SK Triton  

/genom Malin Håkansson, ordförande 
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