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Fjärde punkten som vi kommer att bemöta är ett påstående/rykte som vi har uppfattat lite 
här och där i olika sammanhang. 

Påståendet/ryktet har varit att vi inte har eller vill satsa på t.ex. mästerskapsgruppen.  
SK Triton har sedan flera år tillbaka haft en målbild att vi ska vara en klubb med 
breddverksamhet och att vi ska vara en klubb bland de 5 främsta simklubbarna i Sverige. 
Detta har vi som Triton lyckats med de senaste åren.  

Samtidigt har vi i styrelsen varit tydliga med hur resurserna fördelas i Triton. Tritons 
stöttepelare är vår breddverksamhet. Tritons intäkter kan liknas med en egyptisk pyramid, 
där basen är breddverksamheten, mittenskiktet är level 1-6 och toppen är 
mästerskapsgruppen. Detta speglar även vår fördelning av medlemmar. Kostnaderna är dock 
det omvända i Triton. En pyramid enligt nedan är lite överdriven. Men speglar principen 
väldigt bra.  
 

   
 Intäkter   Kostnader 
  
 
Detta är inget som är nytt för Triton idag, utan så har det historiskt sett varit länge i Triton. 
Det är dessa förutsättningar styrelsen jobbar utefter idag.  

Ett av styrelsens uppdrag är att se till att de mål som medlemmarna varit med att ta fram 
verkligen uppfylls. Om någon förändring av detta ska göras måste de göras genom en motion 
på årsmötet där medlemmarna får rösta igenom denna förändring.  

SK Triton har sedan OS i London 2012 öronmärkt pengar för att satsa mot Rio 2016. 
Satsningen har varit så pass stor att Svenska Simförbundet har lovordat vår satsning. Andra 
klubbar har varit imponerade över de resurser vi har kunnat lägga på våra simmare i Triton.  

Detta är den i särklass största satsningen som Triton har gjort. En satsning som dessutom 
gett mycket fina resultat genom att vi fick med två simmare till OS i Rio.  

Här är några exempel på vad våra satsningar har varit: 
Ida Marko-Varga har delvis varit arbetsbefriad från sitt arbete med bibehållen lön de 
perioder Ida har varit hemma i Staffanstorp. Den uteblivna arbetstiden har annan personal 
täckt upp för Ida, även timanställda har fått köpas in för att täcka upp. Allt för att Ida skulle 
kunna satsa på OS. Tack vare denna satsning har Ida Marko-Varga och Ahmad Attellesey 
tagit sig till OS. Magdalena Kuras var retligt när en plats dessutom. Detta har också medfört 
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att Sven-Bertil Mattson även han varit borta stora delar av 2016 från sina ordinarie sysslor. 
De har varit läger och tävlingar som denna grupp har rest på flitigt. För Ida, Ahmad och Sven-
Bertil avslutades hela satsningen med en precamp som genomförs sista dagarna innan 
simningen påbörjas på OS. Först när OS började så slutade denna satsning från Tritons del. 
Nu vill vi inte få det att låta att vi betalt allt. Det har vi inte gjort. Det vi har stöttat med är tid 
och lön. Andra saker som klubben ställt upp med är massagekostnader, körersättningar till 
simmarna, extra simdräkter, etc. 

Patric Sandblom lyckades efter en förfrågan från Ida att ordna en förmånlig korttids leasing 
(1år) med Seat för att kunna ta sig till träningen från Malmö till Staffanstorp. Avtalet blev 
riktigt bra så även Magdalena hoppa på leasingen. Patric ordnade affären och simmaren stod 
för månadskostnaden. 

2016 har Triton bekostat denna satsning med ca 350 till 450kkr. Styrelsen tror att detta är en 
av Tritons största satsningar någonsin.  

Det som diskuteras och som måste fås diskuteras inom en styrelse är hur mår klubben? Har 
vi rätt målbild för hur vårt samhälle ser ut idag? Trivs våra medlemmar i klubben? Trivs de i 
sina mästerskap- eller levelgrupper etc., bredd- kontra elitsatsning som vi har idag. Det är 
ständigt i våra tankar. En annan sak som också diskuteras är mästerskapsgruppens storlek. 
Hur många simmare i vårt stall ska vi ha? Ska vi ha en mästerskapsgrupp med ett 
åldersspann på 14-15år till 35? Kanske en grupp i mellan Level 6 och mästerskapsgruppen? 
Vilka krav ska vi ställa på våra mästerskapssimmare?  

Där av har vi gjort en del förändringar. Bl.a. en omorganisation. Har denna omorganisation 
kommit bara sådär? Nä, den har blivit implementerad som den bör göras. Vår tränare har 
blivit informerade, de har varit delaktiga i hela processen. Processen har gjorts enligt de 
gängse rutiner som finns på arbetsmarknaden. Även arbetstagarnas fackförbund har blivit 
informerade enligt gängse rutiner.  

Syftet med omorganisationen har var varit att omfördela arbetsbelastningen i Tritons 
tränarkår. Sven-Bertil ska få mer tid vid kanten och sköta mindre av det administrativa 
arbetet. Och på detta sätt stärka vår organisation. 

I våra breddverksamheter ska man lära sig simvana, fram tills du behärskar alla fyra 
simsätten i medley fortsättning. Men framför allt ska de ha kul! 

I levelgrupperna ska de lära sig att finslipa det tekniska och öka träningsmängden succesivt. 
Men det viktigaste av allt är att de ska skapa en träningsglädje inom sig själva. Utan 
träningsglädje simmar man inte 3-5 pass i veckan som 8-12-åring. En annan viktig faktor är 
att de ska börja bygga gemenskap inom gruppen och Triton. Som 12-åring kanske det inte 
alltid är Jonas eller någon annan tränare som lockar dem till träningen. Vissa dagar kommer 
de bara för att träffa sina tränarkompisar. Snacka skit i omklädningsrummet, skryta om vem 
som har kommit längst i särskilt spel och vem som snärtar hårdast med handduken. För er 
som inte hänger inne på killarnas omklädningsrum så är det därför en duschning och ombyte 
kan ta 25 minuter och inte de överenskomna 10min. 



 

I Mästerskapsgruppen är man bara av en anledning och det är för att satsa på det man 
älskar. Utmana sig själv till max för att se hur långt man kan komma.  

Om dessa typer av diskussioner ses som ett hot för level- och mästerskapsgrupperna 
beklagar vi detta. Vi har varken agenda eller mandat att lägga ner denna satsning. Ej heller 
någon vilja att göra det. Dock har vi ett intresse av att förändra och förbättra grupperna för 
att nå både bättre och mer kontinuerliga resultat. Detta har vi mandat till att göra. 

SK Triton är Staffanstorps största idrottsförening. Detta ska vi fortsätta att vara. Något som 
man kanske inte tänker på är att Triton sysselsätter väldigt mycket ungdomar i vår 
verksamhet. Troligtvis är vi Staffanstorp största arbetsgivare för våra ungdomar. Många av 
dem har dessutom själva simmat i Triton, en del simmar fortfarande aktivt i Triton. Det är 
riktigt kul att vi som förening kan erbjuda våra ungdomar denna möjlighet. För att utvecklas 
som förening behöver vi också ett nytt bad. Ännu en uppgift Styrelsen måste jobba mycket 
med. Styrelsen ska enligt vår mening jobba för våra barn och ungdomar. Vår förening ska 
erbjuda våra medlemmar simning i alla livets stadier.  

Vi hoppas härmed ha bringat lite klarhet i denna punkt. 

 
Med vänliga hälsningar  
Styrelsen 


