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Bredd 

Intäkts och kostnadsfördelning  

Bredden är fundamentet i verksamheten och bekostar eliten 

Eliten driver och skall motivera bredden  



Tillbakablick på de senaste 11 

månaderna…. 

Åtgärder  

 
• Timanställda på level nivåer togs bort 

• Implementering av Blå Linjen 

• Support av Idas OS satsning  

• Maria Vitazka anställdes i aug på 75%  

• Projektarbete under hösten 

Nulägesanalys och konklusion 

• Elin Sjöstrand anställdes i jan på 100% som  

simskoleansvarig. 

• Maria Vitazka anställdes 1 jan som  

Verksamhetschef 

• Organisationsförändring 2016 

  Q1  

• Verksamhetsansvarig med övergripande  

ansvar för hela föreningen 

• Verksamhetsområden 

• Arbetsbeskrivningar 

Q2 

• Utvärdering av Blå Linjen 

• Implementering av processer  

Slutsatser 
 

• Mycket kompetens och erfarenhet 

tränarstab. 

• Växande breddverksamhet.  

• Generellt idrottsliga framgångar, 

samtidigt ett svagt Sum-Sim år 

• Representanter och medaljer på  

VM i Kazan 

• Strukturer och processer kan utvecklas 

• Bristande kommunikation 

• Saknar en övergripande operativa  

ansvarig för hela verksamheten. 

 



Styrelse 

Verksamhets 
ansvarig 

Simskole- 
ansvarig 

Teknik- 
ansvarig 

Tävlings- 
ansvarig 

Fys/Gym 
ansvarig 

Elit 
ansvarig 

Ny organisation med syfte att ta ett 

större och bredare ansvar för 

föreningens utveckling genom 

tydligare ansvarsområden 



{ { Lärstadier inom simning 

 Lära sig att simma 
 Lära sig om simning 

som idrott (simsätt, 
starter, vändningar, 
träna för att lära sig att 
simma snabbt och att 
orka, etc) 

 Lära sig att träna för att 
prestera (träna för att 
prestera på SUM SIM) 

 Lära sig att prestera på 
elitnivå (nationell och 
internationell elit) 

Verksamhetsområden 

 Simskola 
 Teknik 
 Tävling 
 Elit 

 
 Simmare i 
Teknikstadiet tävlar 
också. Simmare i 
Tävlingsstadiet jobbar så 
klart även med 
teknikutveckling.  

Verksamhetsområden 



{ { Verksamhetsområden 

 Simskola 

 Teknik 

 Tävling 

 Elit 

 Fys/Gym 

Indelning 

 Simskola – från Baby/Minisim 
till simskolegrupper 
Hajar/Fiskar 

 Teknik – från Crawl/Medley 
till Level 4 

 Tävling – Level 5 & 6 

 Elit – Mästerskapsgruppen 

 Fys/Gym – land:alla, 
styrka:L5-MG 

 

Där är så klart alltid överlapp 
mellan områden, Fokusområden 
är till för att säkerställa att Blå 
Linjen följs och utvecklas inom 
samtliga områden.  

Verksamhetsområden 



{ { Styrelse 

 Verksamhetsansvar 

 Sponsorer/samarbete 

 Projekt 

 Arrangemang 

 Ekonomi (löner etc) 

Verksamhetsansvar 

 Personalansvar 

 Beställningar material, 
samt bokning av 
resor/läger i samspråk 
med resp tränare 

 Blå linjen (sammanställn) 

 Kommunikation 

 Budget och Ekonomiskt 
ansvar för Level 1 - 
MG(räkningar o dyl 
”daglig admin”) 

Ansvarsområden 
*Ansvarsområden kan ändras, tas bort eller läggas till under respektive roll 
över tid för att optimera verksamheten, i samspråk mellan styrelse och anställd 



{ { Elitansvar 
 Ansvar för 

elitsimmares 
utveckling i klubben 

 Fokus på JSM/SM 
samt internationella 
mästerskap, och att 
bibehålla simmare på 
landslagsnivå över tid 

 Kontinuerligt 
utvärdera Blå Linjen 
med övriga tränare för 
att säkerställa att 
elitverksamhet 
utvecklas 

 

Tävlingsansvar 

 Ansvar för simmare som 
tränar för att lära sig träna 
och prestera, samt kvala 
till och prestera på SUM 
SIM 

 Ansvar för simmares 
utbildning/utveckling mot 
mästerskapssimning och 
elitsimning 

 Gruppsammansättning 
Tävlingsverksamhet i 
samspråk med övriga 
tränare 

 

 

Ansvarsområden 



{ { Fys/Gymansvar  

 Ansvar för landträning 
& styrketräning för hela 
verksamheten 

 Budget för fys/gym, 
samt samarbete med 
MÅS 

 Utbildningsansvarig 

 Tävlingsansvar egna 
arrangemang i 
samarbete med 
Tävlingskommittéen 

 Anmälningar/PM  

Teknikansvar 

 Ansvar för simmare som lär sig 
om simning som idrott, och lär 
sig att träna (Crawl/Medley  
Level 1/2/3/4) 

 Utvärdering och optimering av 
Crawl/Medleyverksamhet 

 Säkerställa bra fortsättning från 
Crawl/Medley till Level, för 
både simmare och föräldrar 

 Tävlingskalender 
 Seriesim/Simiadensansvarig: 

optimera seriesimslag och 
Simiadendeltagande, samt 
säkerställa utveckling över tid 
inom dessa åldersklasserna 

 LOK-stödansvarig 

Ansvarsområden 



{ { Simskoleansvar 

 Ansvar för klubbens simskola 
vilket bl a inkluderar Budget, 
Kommunikation, 
Gruppstrukturer, 
Tidrapportering timanställda, 
Optimering över tid,  

 Ansvar för instruktörer: 
rekrytera, leda, utbilda 

 SportAdmin för 
Simskolegrupper. 
Fakturering. 

 Beställning av material samt 
bokning av 
instruktörrelaterade 
aktiviteter 
 

Ansvarsområden 


