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Vision      

Varbergs Sim vill vara regionens ledande förening inom simidrott.      

Värdegrund     

Glädje och respekt präglar vår verksamhet för att skapa delaktighet och gemenskap. 
     

Verksamhetsidé     

Varbergs Sim erbjuder utveckling för alla - i alla åldrar och på alla nivåer. Vi har 

välutbildade ledare i alla grupper och en välkomnande inställning.   

• Nybörjarsimning   

• Tävlingssimning   

• Träningssimning (, vuxen, ungdom)     

• Öppet Vatten-simning   

• Masterssimning 

     

Övergripande mål     

• Erbjuda simträning för alla åldrar, från motionär till elitidrottare på hög nivå  

• Verka för att öka simkunnigheten i Varbergs kommun  

• Ha en föreningskultur präglad av respekt, glädje, delaktighet och gemenskap  

• Erbjuda träning av hög kvalitet av välutbildade ledare, för alla grupper  

• Behålla våra aktiva så länge som möjligt  

• Vara bland de 20 bästa föreningarna i Simförbundets SM ranking  

  

       

Styrelsen     

Riksidrottsförbundet vill genomföra en förändring av idrottsrörelsen. Visionen är att 

idrottande skall vara livslångt och idrotten skall därav göras mer tillgänglig för alla oavsett 

ålder och ambition. Riksidrottsförbundet har därför upprättat en plan, benämnd Strategi 2025, 

som brutits ned i specifika planer av respektive specialidrottsförbund. Simförbundet har 

upprättat en plan som tog sin början 2018. Varbergs Sim jobbar utefter denna plan. 

  

Utbildning  

Vårt mål är att fortsätta bedriva verksamhet av hög kvalitet för alla aktiva och då är adekvat 

utbildning för alla tränare och ledare en viktig förutsättning.  

Anläggning  

Anläggningsfrågan kommer att ha fortsatt hög prioritet, vattenyta är en flaskhals för 

utvecklingen av föreningens verksamhet. Styrelsen avser att bevaka och, i den mån det är 

möjligt, påverka Varbergs framtida badanläggning.  

       

Breddverksamheten     

I simskolan följer vi En Svensk Simlinje, med viss modifikation för våra barn. Vi har fem nivåer. 

Sjöhästen/Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen, Fisken och Hajen.  



 

 

Vi har digitaliserat vår närvarorapportering och infört Sportadmins medlemsapp och 

funktionen utmärkelser. Utmärkelser innebär att våra simskolelledare kommer att följa upp 

och dokumentera barnens utveckling så att föräldrarna kan följa sina barns utveckling via vår 

medlemsapp.  

Våra simskolor kommer under 2020 att delas upp i tre terminer. En vårtermin, en 

sommartermin samt en hösttermin. Under vår- och hösttermin har vi simskola i Veddige 

Simhall samt Skansliden. Undet sommaren sker simskoleundervisningen på Simstadion. 

Barnen ska känna att de kan vara stolta och att det är roligt att gå i simskolan.  

Målsättning  

• Vi vill ha 4 barn per ledare i våra simskolegrupper.  

Grupperna ska helst bestå av 12 barn och 3 ledare. I de äldre grupperna kan det bli fler 

barn beroende på tillgänglig vattenyta. Vi försöker ha kvar antalet ledare då det höjer 

vår kvalité på simskolan.   

• Erbjuda terminsvisa internutbildningar samt vidareutbildning för ledare samt försöka 
rekrytera äldre simledare då de yngre ledarna inte alltid kan ta fullt ansvar.  

  

Simning     

Medleyskolan  

I Medleyskolan är inriktningen att lära barnen de fyra simsätten på ett tekniskt riktigt vis samt att 

tävla. Verksamheten är för barn i åldern 7-10 år som genom lek och målrelaterade övningar, 

vidareutvecklar grunderna i de fyra simsätten. Alla barn på denna nivå är simkunniga och har 

kunskap i två-fyra simsätt (crawl/frisim, ryggsim, bröstsim, fjärilsim). De två olika nivåerna, Medley 

Brons och Silver är en förberedelse till att bli tävlingssimmare alternativt simma för motion. 

Medley Brons erbjuds träning 1 gång/veckan 

Medley Silver erbjuds tränings 2 ggr/veckan 

 

Ungdomsgruppen 

Gruppen för motionssimmande ungdomar kommer fortgå under 2020. Gruppen kommer att 

erbjudas träningstillfälle 2 ggr/vecka. 

Träning för tävlingsgrupperna Medley Tävling, Simiaden, NUSS, SUM-SIM samt SM/JSM  

Varbergs Sims ungdomsverksamhet har som mål att vidareutveckla varje simmares färdighet i 

de olika simsätten utefter varje individs nivå.  

Medley Tävling erbjuds träning 3 ggr/veckan  

Simiaden erbjuds träning 3 ggr/veckan 

NUSS erbjuds träning 4 ggr/veckan 

SUM-SIM erbjuds träning 5 ggr/veckan 

SM/JSM erbjuds träning 6 ggr/veckan 



 

 

  

Tävling  

Under 2020 kommer Varbergs Sims simgrupper att erbjudas ett brett utbud av tävlingar på 

hemmaplan, regionalt i distriktet samt nationella tävlingar. En komplett tävlingskalender finns 

på Varbergs Sims hemsida.  Målet är att alla våra tävlingssimmare ska erbjudas utmanande 

tävlingar på olika nivåer.  

    

Målsättning för simning:  

• I samband med planering av träningstider ska vi alltid sträva efter att flera grupper 
tränar i anslutning till varandra så att tränare och barn lär känna varandra över 

gruppgränserna.   

• Under året kvala in minst 20 simmare till sommarens Sum-Sim. 

• Under året vinna 1 medalj på ett svenskt mästerskap  

     

Vuxencrawl/Masters     

Under 2020 erbjuder Varbergs Sim en mastersgrupp som tränar upp till 5 tillfällen/vecka.. Vår 

vuxencrawlverksamhet är indelad i två nivåer; Nybörjare och Fortsättning. I de olika grupperna 

finslipas tekniken i crawl.  

  

Målsättning för 2020  

• Engagera fler vuxna att simma regelbundet i Varbergs Sim under året.   

 

      

Tävling & Arrangemang     
Varbergs Sim kommer under 2020 att anordna flera olika arrangemang och tävlingar. Dessa 

innebär en värdefull möjlighet för våra medlemmar att få tävla på hemmaplan, samtidigt som 

de är viktiga inkomstkällor till vår tränings- och tävlingsverksamhet:  

• Vår egen instegstävling Medaljjakten kommer att anordnas 1 gång varje termin 

• Vårt sponsorsim Livbojen genomförs den 11 januari 

• Vårt stora ungdomstävling Bockstensdoppet genomförs 3-5 juli på Simstadion.      
 

Anläggning     

Varbergs Sims anläggningsgrupp kommer bevaka och delta i arbetet med planeringen av den 

nya simanläggningen genom att delta på samrådsmöten med Varbergs kommun. Detta arbete 

innefattar även frågan som rör vårt framtida kansli och hur det ska utformas.   

     

Utbildning     

Varbergs Sim kommer 2020 följa Svenska Simförbundets utbildningsstruktur. Fokus under året 

är att simningen ska fortsätta arbeta med den röda tråden genom våra tävlingsgrupper..  

  

Målsättning:  

• Alla tränare i Varbergs Sim ska ha en godkänd HLR utbildning.  



 

 

• Alla ledare som arbetat minst en termin ska erbjudas Grundtränarutbildningen för 

tränare.  

• Alla nya simskoleledare ska gå en intern simutbildning med Varbergs Sim varje termin.  

• Alla verksamma simtränare ska efter ett arbetat år erbjudas nedanstående 
utbildningar.   

o Simlinjeassistent, gul, blå 

o Simlinjeinstruktör , som är en fortsättningskurs på simlinjeassistent 

utbildningen, i följande tre kategorier: 2-8 år, 7-13 år, 12-17 år.  

• Funktionärsutbildning ska erbjudas vid minst två tillfällen/år Målsättningen är att varje 
familj ska ha en utbildad funktionär. 

  

Kommunikation     

Ett led i att utveckla servicen mot våra medlemmar är att fortsätta informera om Sportadmins 

medlemsapp. Via medlemsappen kan medlemmen följa nyhetsflödet, betala sina räknar, följa 

sitt barns utveckling i vår simskola, samordna samåkning till tävlingar. Varbergs Sim kommer 

finnas synligt på följande ställen:  

• Varbergs Sims officiella hemsida är www.varbergssim.se   

• Varbergs Sims officiella facebooksida 

• Varbergs Sims officiella instagram 

• Vårt infoblad kommer att skickas ut till medlemmar 2 gånger under 2020 

     

Sponsorer         

Under 2020 kommer sponsorgruppen att jobba med följande:  

• Hitta grensponsorer till Bockstensdoppet 

• Försäljning av reklamskyltar i simhallen och Simstadion.   

 

  

 



 

 

 


