
  

 
 

Verksamhetsplan för SK Triton 2023 
 
Styrelsen föreslår följande övergripande områden och målsättningar att arbeta med och 
emot för verksamheten under året. 
 

• I alla avseenden arbeta för uppfyllande av visionen att ”Triton ska vara den bästa 
föreningen att simma i” så att ett högt medlemsantal säkerställs. 

• Vi ska ha deltagande simmare på de mästerskap som matchar våra simmare i SK 
Triton bäst (JDM, DM, Sum-Sim, JSM & SM). 

• Barn i de lägre grupperna ska inspireras till att tävla. Därför ska vi bl.a. fortsätta 
arrangera Staffanstorpscupen såsom en tävling utformad ur ett barnperspektiv. 

• De äldre simmarna ska inspireras till att fortsätta träna och tävla. Se över hur 
simmarnas delaktighet i verksamheten och deras egen träning/utveckling kan 
ökas. 

• Inom ramen för Tritonakademin ordna utbildningstillfällen internt och externt 
för tränare och ledare samt att arrangera relevanta föreläsningar. 

• Delta i de delar vi kan, gällande planering/projektering av det nya badet. 
• Arbeta för att vi fortsätter att utveckla oss på Bråhögsbadet. 
• Utveckla sommarverksamheten.  
• Undersöka möjligheten och intresset för träningar i öppet-vatten. 
• Söka medel för att uppdatera tävlingsutrustning. 
• Förbättra träningsmiljön i 50m bassängen. 
• Starta utvecklingen Triton 2025, samt utvärdera Triton 2022. 
• Utveckla Simskola och utbilda instruktörer efter behov. 
• Införande av simmarråd för att involvera simmare i klubbens förbättringsarbete. 
• Arrangera funktionärsutbildningar, så att vi kan bemanna våra tävlingar med 

egna funktionärer. 
• Arrangera minst ett läger per tävlingsgrupp under året samt uppstartläger i 

augusti för tävlingsgrupperna. 
• Arrangera Tritondagen den 6 juni och Simborgarrally den 1 januari 2024. 
• Söka medel från Crafoordska stiftelsen. 
• Regelbundna träffar mellan styrelsen och verksamheten. 
• Arbeta med att utveckla vår verksamhet för Masters/vuxen sim. 
• Delta i gemensamhetstävlingar som exempelvis Esbjerg. 
• Arrangera ett ”sponsorsim” för externa företag eller organisationer. 
• Framtagandet av riktlinjer för hur utbildning ska ske i klubben. 
• Rekrytering av tränare och instruktörer efter behov. 
• Införandet av regelbundna trivselkontroller och simmarutvärderingar som en del 

av vårt utvecklingsarbete. 
• Införandet av ett tävlingsutskott som ansvarar för planering och organisering av 

klubbens tävlingsarrangemang.  
• Arbeta fram metoder och verktyg för att stötta simmarna med extra 

teknikgenomgångar. 


