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Vision	  
”Vattenglädje för alla – från strand till kakel”  
Falu Simsällskap vill vara regionens ledande förening inom simidrott och erbjuder ett brett 
utbud av vattenaktiviteter. 
 
	  
Värdegrund	  
Glädje och respekt präglar vår verksamhet för att skapa delaktighet och gemenskap.	  	  
Vi följer Idrotten Vill och Simidrotten Vill. 
 
	  
Verksamhetsidé	  
Falu Simsällskap 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 (motion, vuxen, ungdom)  
• Vattenpolo  
• Öppet Vatten-simning  
• Masterssimning  
• Triathlon 

 
	  
Övergripande	  mål	  

• Erbjuda ett brett utbud av vattenaktiviteter för alla åldrar, från motionär till 
elitidrottare på hög nivå 

• Verka för att öka simkunnigheten i Falu 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 
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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. För att nå Riksidrottsförbundets målsättning 
behöver dock alla föreningar upprätta sin egen plan. Föreningen påbörjade arbetet med att ta 
fram en sådan plan under 2018 men en hel del arbete återstår. Styrelsen avser att fortsätta 
detta arbete under 2019. Inom ramen för detta arbete kommer föreningens nuvarande 
värdegrund, mål och vision att ses över och, om behov finns, revideras. Utöver detta kommer 
styrelsen att verka för ett fortsatt arbete med de fokusområden som föreningen arbetat med 
under de senaste åren, värdegrund, utbildning och anläggning. 
 
Värdegrund 
Det visions- och värdegrundsarbete som tidigare arbetats fram har landat i att 
värdegrundsdiskussioner är en återkommande del av verksamheten. Styrelsen skall verka för 
att dessa aktiviteter fortsätter och utvecklas i den utsträckning som krävs. 

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 Faluns framtida badanläggning. 
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Nybörjare	  
I simskolan följer vi En Svensk Simlinje, med viss modifikation för våra barn. Vi har nio 
nivåer. Baddaren, Sköldpaddan & Bläckfisken, Silverpingvinen, Guldpingvinen, Silverfisken, 
Guldfisken, Bronshajen, Silverhajen och Guldhajen. Under verksamhetsåret avser vi att 
genomlysa denna struktur med syftet att åstadkomma en struktur som ska bli mer effektiv och 
leda till att fler barn klarar av målen i en snabbare takt.  

Vi kommer även att digitalisera vår närvarorapportering och inför därför 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 2019 att delas upp i tre terminer. En vårtermin, en 
sommartermin samt en hösttermin. Efter avslöutad termin kommer vi erbjuda extra 
träningstillfällen för de barn som inte klarat målen. Utöver detta kommer simskoleverksamhet 
genomföras under skolloven.  

Avslutningarna ska upplevas upplyftande för barnen! Barnen ska känna att de kan vara stolta 
och att det är roligt att gå i simskolan. Vi fikar också och leker vid sista tillfället.  

Målsättning 

• Andelen barn som klarar respektive grupps mål varje termin ska öka till 80% (nuläge 
68%). 

• Rekommendationen är att vi ska ha 5 barn per ledare i våra simskolegrupper. 
Grupperna ska helst bestå av 10 barn och 2 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	  
Simidrottsgruppen 
Under året ska vi ska arbeta mot att föryngra vår simidrottsgrupp. Simidrottsgruppen ska rikta 
sig till barn i åldern ca 8-10 år. Gruppens deltagare ska erbjudas lekfulla och utmanade 
övningar som syftar till att introducera barnen i simidrotterna simning, vattenpolo, simhopp. 
Målsättningen är att ge barnen en bred erfarenhet av aktiviteter i vatten. Under året vill vi 
fortsätta utveckla övergången från simidrottsgruppen till T4 och/eller polocups gruppen.  
 
Minimaster 
Gruppen för fd simmande ungdomar kommer fortgå under 2019. Gruppen kommer att 
erbjudas träningstillfälle vid minst ett tillfälle/vecka samt möjlighet att vara med på 
hemmaläger.  
 
Träning för tävlingsgrupperna T4, T3, T2 och T1 
Falu SS ungdomsverksamhet har som mål att vidareutveckla varje simmares färdighet i de 
olika simsätten samt introducera och förbereda simmarna inför de krav som ställs på en 
tävlingssimmare.  
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T1 & T2-gruppen kommer att erbjudas simträning vid 5 tillfällen samt två styrketräningspass 
per vecka. Utöver detta deltar många av de äldre simmarna i simgymnasiernas träning på 
skoltid. T3-gruppen kommer att erbjudas upp till 4 simträningar samt 2 styrkepass per vecka 
medan T4-gruppen erbjuds 3 simträningar samt 2 styrketräningspass varje vecka. Arbetet med 
att skapa en röd tråd mellan våra tävlingsgrupper kommer att fortsätta. Interna 
tränarutbildningar samt flera gemensamma träningar över träningsgruppsgränserna planeras.  
 
Läger 
Som ett led i förberedelsen inför tävlingarna kommer de olika träningsgrupperna under 2019 
åka på träningsläger enligt lägerplaneringen nedan. 

• T1 läger i Älvdalen med Njurunda SS den 8-10/3 
• 26-28 april T3 & T4 åker på läger till Mora. 
• I slutet av sommarlovet v. 32-33 erbjuds ett upptaktsläger för T1-T4 i samverkan med 

vattenpolo. 
• v. 44 erbjuds ett hemmaläger för T3 & T4 

 

Tävling 
Under 2019 kommer Falu SS simgrupper att erbjudas ett brett utbud av tävlingar på 
hemmaplan, regionalt i distriktet samt nationella tävlingar. En komplett tävlingskalender finns 
på Falu SS hemsida.  Målet är att alla våra tävlingssimmare som vill ska erbjudas utmanande 
tävlingar på olika nivåer. För våra äldre simmare i T1 och T2 ligger fokus på GP, Sum-Sim 
JSM och SM. För T3 och T4 ligger fokus på UGP samt Vår- och Höstsimiaden. För de yngre 
simmarna erbjuds i första hand tävlingar inom Dalarna som inte kräver övernattning.  
  
Målsättning för simning: 

• Underlätta gruppövergångar genom att erbjuda gästträning i god tid innan 
terminsavslutning. I samband med planering av träningstider ska vi alltid sträva efter 
at flera grupper tränar i anslutning till varandra så att tränare och barn lär känna 
varandra över gruppgränserna.  

• Skapa en röd tråd mellan våra T-grupper genom att följa Svenska Simförbundets 
Simlinje i våra T-grupper. Se mer under utbildning.  

• Under året kvala in minst 5 simmare till Sum-Sim Riksfinal och/eller till Sum-Sim 
långbana.  

• Under året vinna 8 SM-medaljer på JSM/SM.. 
• Genomföra minst 4 tränarmöten i samverkan med Polotränarna 

 
Vattenpolo	  
Poolkampen (8-12 år): 
Träning samordnas i simsportgruppen. En grupp utanför simsportgruppen tränar söndag och 
tisdag. 

Polocupen (äldst födda 05): 
För Poolkampsgruppen och Polocupens åldersklasser är det viktigt att under året hitta ett bra 
system för att aktiva barn skall känna sig trygga i att delta i tävlingsmomenten inom 
vattenpolon. Gruppen kommer erbjudas träning vid två tillfällen per vecka. 
Rekryteringssystem för att ungdomar som även tränar simning behöver utvecklas under året 
för att säkra verksamhet i polocuplaget. 
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USM-B (äldst födda 04): 
Grundserien spelas under hösten 2019 ca 5 st hemmamatcher, samt ca 5 st bortamatcher 
Slutspel avgörs i början av 2020. Ambitionen är att delta i slutspelet och spela om medaljer. 

USM-A (äldst födda -02): 
Ungdomslaget deltar i USM-A våren 2019. Ambitionen är att delta i slutspelet och spela om 
medaljer. 

JSM 
Grundserien spelas under hösten 2019 ca 5 st hemmamatcher, samt ca 5 st bortamatcher. 
Slutspel avgörs i början av 2020. Ambitionen är att delta i slutspelet och spela om medaljer. 

A-lag: 
Matcherna i Division 1 spelas under höst 2019 - vår 2020. Spelform är inte klart. Fortsätter 
laget sin utveckling är kval till elitserien ett rimligt mål. Vi planerar för två helgläger hemma 
eller i närområdet under året. Laget kommer att delta i beachpoloturneringen under SM 
veckan i Malmö i juni /juli 2019. 

Nationella sammandrag: 
Under 2019 räknar vi med att delta vid de fyra sammandragen som SSF kallar till, två på 
våren och två på hösten. Sammandrag kommer att arrangeras för tjejer med syfte att samla ett 
tjejlandslag J20 dam som kan delta i internationellt spel. 

Barn- och ungdomsläger: 
Under 2019 planeras ett hemmaläger och ett läger i närområdet. Ungdomslagen skall också 
delta i en eller två turneringar under året. 

Läger: 
Lägret i Barcelona gav mersmak. Ambitionen är att åka tillbaka till samma arrangör med en 
större trupp och under fler dagar för ytterligare utveckla laget. 

Trivsel: 
Pololaget deltar i föreningens gemensamma aktiviteter samt att grupperna tänker på att 
genomföra aktiviteter utanför träningen. Aktiviteter för att svetsa samman ungdomarna 
kommer att genomföras under året. Exempel på aktiviteter kan vara filmkväll, hajkläger och 
liknande. 

Målsättning: 

• Poolkamp och Polocupen: Lagen ska delta vid en omgång per termin på bortaplan och 
en gång hemma. 

• USM-lagen: Såväl USM-B, USM-A och JSM strävar efter att nå slutspel. 
• A-lag: A-laget strävar efter att nå kvalserien till elitserien. 
• Landslag och internationellt spel: Falu SS strävar efter att ha deltagande spelare i 

ungdomslandslagen. Föreningen vill att spelare finns med när andra lag deltar i 
internationella turneringar. 
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Vuxencrawl/Masters	  
Under 2019 erbjuder Falu SS en mastersgrupp som tränar upp till 3 tillfällen/vecka. Våra 
äldsta simmare i Oldboys erbjuds träning 1 gång per vecka. Vår vuxencrawlverksamhet är 
indelad i tre nivåer A, B och Träningsgrupp. I de olika grupperna finslipas tekniken i crawl. I 
träningsgruppen erbjuds tre olika tillfällen i veckan. Gruppen består av mycket engagerade 
simintresserade vuxna som kan simma crawl ganska bra. Gruppen är indelad i 4 olika nivåer 
så att alla kan hitta sin hastighet och ansträngningsgrad. Alla fyra simsätten har man här 
möjlighet att lära sig. 
 
Målsättning för 2019 

• Engagera 150 vuxna som simmar regelbundet i Falu SS under inomhussäsongen.  
• Arrangera 2 träningsläger i Älvdalen  
• Anordna en gemensam resa till masters SM i Eskilstuna 22-24 mars. Där hoppas vi 

kunna ta hem 3 SM medaljer. 
• Under sommaren erbjuda regelbunden ”drop in” träning för vuxna vid 2 

tillfällen/vecka.  
• Erbjuda Open water träning vid ett tillfälle/vecka under sommaren både i bassäng och 

i olika sjöar.  
• Delta i tävlingar både på hemmaplan och på andra orter, både i bassäng och öppet 

vatten. 
• Anordna långsimningar i Faluns närhet vid minst tre olika tillfällen under 

sommarsäsongen. 
 
Triathlon	  
Triathlonträning för barn kommer i början av 2019 att lägga fokus på simningen, lördag 
eftermiddag kl.16:00-17:00 i simhallen.   

Vuxenträningen fortsätter med två simpass i veckan tillsammans med masters samt ett löp- 
och ett spinningpass ledda av elever på Hagströmska gymnasiet. De ledarledda passen är 
öppna både för skolungdom och vuxna medan simningen med masters mer styrs av 
simkapacitet. Träningsperioderna kommer fortsättningsvis att följa samma perioder som övrig 
verksamhet inom Falu SS. Januari-juni och september-december. 

Triathlongruppen avser att anordna ett träningsläger i Dalarna under en helg i maj. Vidare 
avser man att fortsätta med Triathlon-mitt i veckan vid Gullnäsgården som startade upp under 
2018. Målsättningen är att anordna 8 tillfällen. 

Träningar och aktuella tävlingar kommer att annonseras på gruppens facebooksida men även 
Sportadmin kommer att användas för att publicera tävlingar som gruppen planerar att åka 
gemensamt till. En övergripande målsättning är att ha engagerat fler medlemmar i Falu SS att 
prova på träningar och tävlingar i triathlon när året är slut. 
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Tävling	  &	  Arrangemang	  
Falu SS kommer under 2019 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: 
 

• FSS egen instegstävling Morgondagarna kommer att anordnas den 18 februari, 6 maj, 
7 oktober samt som en specialvariant, Falu Minisim den 8 december. 

• 2XU Falu Skins Games 23-24 februari 
• Runn Open Water 23 juni. Vi kommer att arbeta för att utöka samarbetet med 

Vansbrosimningen och Svenska Simförbundet genom att utveckla arrangemanget. 
ROW kommer ingå i Svenska Simförbundets OpenWater cup. Vi kommer inleda ett 
samarbete med race.se för vår anmälningsfunktion och tidtagning. Målet är att nå över 
200 deltagare. 

• Stora Stöten Swimrun  & Stora Stöten Run 10 augusti. Stora Stöten Run arrangeras för 
andra året i samverkan med OK Kåre. Målet är att nå 1000 deltagare i de båda loppen.. 
Våra partners ska involveras mer i marknadsföringsarbetet för att nå en större 
spridning till nya målgrupper.  

• UGP 1 arrangeras i Falun 12-13 oktober, troligen utökas tävlingen även 2019 med 
Falu Sprintcup. 

	  
Simidrotts-‐	  och	  triathlongymnasium	  
Det nära samarbetet med Hagströmska NIU gymnasiet i simning & triathlon samt Falu 
gymnasiums LIU inriktning på simning kommer att fortsätta. Falu SS kommer att erbjuda 
samtliga antagna elever möjlighet att utanför skoltid delta i vår ordinarie träningsverksamhet. 
Falu SS kommer också att erbjuda elever möjlighet att åka med på träningsläger och tävlingar 
till självkostnadspris. 
 
Anläggning	  
Falu SS anläggningsgrupp kommer bevaka och delta i arbetet med planeringen av den nya 
simanläggningen genom att delta på samrådsmöten med Falu Kommun och LUFAB. Detta 
arbete innefattar även frågan som rör vårt framtida kansli och hur det ska utformas.  
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Utbildning	  
Falu SS kommer 2019 följer Svenska Simförbundets utbildningsstruktur. Fokus under året är 
att simningen ska fortsätta arbeta med den röda tråden genom våra tävlingsgrupper. Detta 
arbete startades upp under jullovet 2018 och kommer följas upp med fler tränarträffar under 
vårterminen. Ett uttalat mål är att se över förutsättningarna för att skapa ett snabbspår genom 
simskoleverksamheten. Externa gästföreläsare/inspiratörer kommer att delta på tränarträffarna 
för att ge input till processen. Idrottslyftspengar kommer att sökas för detta ändamål. 
 
Målsättning: 

• Alla tränare i Falu SS ska ha en godkänd HLR utbildning. 
• Alla ledare som arbetat minst en termin ska erbjudas Grundtränarutbildningen för 

tränare via Dalarnas idrottsförbund/SISU. 
• Alla nya simskoleledare ska gå en intern simutbildning med Falu SS varje termin. 
• Alla verksamma sim- och polotränare ska efter ett arbetat år erbjudas nedanstående 

utbildningar.  
• Simlinjeassistent, gul, blå (simning) 
• Simassisten grön (Vattenpolo) 
• Simlinjeinstruktör , som är en fortsättningskurs på simlinjeassistent 

utbildningen, i följande tre kategorier: 2-8 år, 7-13 år, 12-17 år. 
• Funktionärsutbildning och domarutbildning ska erbjudas vid minst två tillfällen/år till 

samtliga aktiva över 16 år samt föräldrar i våra T-grupper i simning och vattenpolo. 
Målsättningen är att under året utbilda 10 nya tävlingsfunktionärer och två nya 
domare. 

 
 
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 matcher och tävlingar. Falu SS 
kommer finnas synligt på följande ställen: 

• Falu Simsällskaps officiella hemsida är www.falusim.nu.  
• Falu Simsällskaps officiella facebooksida är Falu Simsällskap 
• Träningspass och löpande information för mastersgruppen finns i facebookgruppen 

Falu SS mastersgrupp  
• Träningspass och löpande information för Träningsgruppen och Vuxencrawl A/B 

finns i facebookgruppen Vuxencrawl Falu SS  
• Tränarna i vuxencrawl, simidrottsgrupp, T-grupper har en gemensam facebookgrupp 

som heter Tränargrupp Falu Simsällskap 
• Vattenpolo har en egen facebooksida som heter Falu SS Vattenpolo 
• Vårt nyhetsbrev kommer att skickas ut till medlemmar minst 2 gånger under 2019 
• Falu SS Triathlon har en egen facebooksida Falu SS Triathlon 
• Stora Stöten Swimrun och Stora Stöten Run finns på www.storastotenswimrun.se 

respektive www.storastotenrun.se 
• Runn Open Water har en egen hemsida: www.runnopenwater.se 
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Sponsor	  	  
Under 2019 kommer sponsorgruppen att genomföra nedanstående aktiviteter: 

• Arbeta mot målet att ha sponsorer som bidrar med sponsorbidrag till ett värde av minst 
200 000kr/år  

• Inom ramen för Stora Stöten Run och Stora Stöten Swimrun vill vi paketera och sälja 
in 3 nya sponsorer. 

• Försäljning av reklamskyltar i simhallen. Målet är att sälja 15 skyltar.  
• Nyhetsbrev kommer att skickas till våra sponsorer vid ett tillfälle/år 

 

Kansli	  
En ny kanslist kommer att rekryteras och introduceras under första kvartalet.  

Implementera ett digitalt lönerapporteringssystem via Sportadmin 

Implementera en ny lönemodell där målet är att dela inkludera fler faktorer som påverkar 
lönens utveckling men också att anpassa den maximala ersättningen per timme efter rådande 
konkurrens på marknaden. I den nya lönemodellen varierar timarvodet mellan 50kr/h till 
110kr/h. Lönemodellen tar sin utgångpunkt i fyra faktorer: 

1) Erfarenhet (antalet arbetade timmar/år) 
2) Utbildningsbakgrund 
3) Idrottsspecifik erfarenhet 
4) Ålder 

 
Arrangera två medlemsträffar då det erbjuds möjlighet att prova våra klubbkläder samt 
underlätta individuell beställning av klubbkläder via Stadiums webbutik. 

 
Övriga	  aktiviteter	  
Simträning för funktionshindrade kommer att fortsätta även under 2019. Vi strävar efter att 
hitta en permanat lösning på tränarbemanningen för att säkerställa verksamheten.  
 
Under året kommer föreningen att genomföra följande intäktsbringande aktiviteter: 

• Luciafirande och julavslutning den 8 december 
• Bygga marknadsstånd i samband med Falu Gruvas Julmarknad. 
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Budget	  2019	  
 

Intäkter	   Budget	  2019	   2018	  Utfall	  

Medlemsavgifter	   215 000 202 650 

Träningsavgifter	   755 900 769 449 

Simskoleavgifter	   1 058 000 965 727 

Anmälningsavgifter	  våra	  tävlingar	   588 000 522 491 

Aktivas	  egen	  finansiering	   470 500 434 026 

Bidrag	   447 000 451 142 

Försäljning	   187 000 276 588 

Övrigt	   97 500 184 635 

Summa	   3 818 900 3 806 709 

   
   Utgifter	   	   	  
Personalkostnader	   1 724 708 1 523 961 

Bassänghyra	   365 000 348 847 

Kansliet	   220 000 301 848 

Resor,	  kost	  och	  logi	  för	  tävling	  och	  läger	   717 000 814 329 

Anmälningsavgifter	  till	  tävlingar	   137 560 151 730 

Övrigt	  till	  tävling	  och	  träning	   249 800 257 443 

Förbundsavgifter	   50 000 68 092 

Programvaror	  och	  andra	  IT-‐kostnader	   40 000 52 890 

Inköp	  till	  försäljning	   181 100 133 926 
Materialkostnader	  för	  egna	  
arrangemang	   126 500 66 571 

Övrigt	   0 8 917 

Summa	   3 811 668 3 728 554 
 

Summa	   7232 78 155 
 

 


