
 

 

Trollhättan, 2019-12-09 

 

 

Föräldramedverkan i Trollhättans Simsällskap 
Trollhättans Simsällskaps tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar kräver lite andra            
saker jämfört med föreningens övriga verksamheter och vi vill därför informera om dessa. 
 
Precis som för många andra idrottsföreningar innebär det en hel del både för ditt barn och för er                  
föräldrar att vara en del av Trollhättans Simsällskaps tränings- och tävlingsverksamhet, bland annat: 

● Ditt barn deltar i en stor gemenskap tillsammans med tränare och andra barn med samma               
intresse, vilket leder till vänskapsband som successivt byggs upp och som ofta varar hela              
livet. 

● Ditt barn får möjlighet att tillsammans med tränare sätta upp mål, träna för att nå målen och                 
mäta sig både mot sig själv och andra. 

● Ditt barn lär sig förstå hur man själv och andra människor fungerar, framförallt i grupp. 
 
Du som har barn i vår tränings- och tävlingsverksamhet får framförallt glädjen av att se ditt barn ha kul                   
i och vid bassängen. Du får också tillgång till ett föräldranätverk och gemenskap med andra föräldrar.                
Våra tränare ansvarar för ditt barns utveckling i verksamheten, men du som förälder har en viktig roll                 
genom att: 

● Uppmuntra och stödja ditt barn/ungdom i sin strävan att utvecklas. 
● Bidra med ditt engagemang i föreningen som skapar förutsättningar för verksamheten 

 
Ditt engagemang som förälder är viktigt för vår förenings överlevnad. Vi vill därför att du bland annat                 
bidrar på de tävlingar och arrangemang som anordnas. Genom att arrangera tävlingar ökar vi våra               
intäkter, vilket hjälper oss att hålla avgifter på skälig nivå och på så sätt också göra simidrotten                 
tillgänglig för fler. En stabil ekonomi är också en förutsättning för en fungerande, långsiktig och               
utvecklande verksamhet. 

Föräldramedverkan i samband med tävlingar 
Trollhättans Simsällskap arrangerar flertalet tävlingar under ett verksamhetsår. Vi arrangerar både           
interna tävlingar (t.ex. klubbmästerskap) och externa tävlingar där andra klubbar bjuds in. Dessutom             
är det krav från förbundet att tillhandahålla tävlingsfunktionärer på regionstävlingar (dvs. Simiaden,            
UGP, SUM-SIM, JDM/DM, JSM/SM) om våra barn och ungdomar ska delta. 
 
Olika tävlingar kräver olika typer av engagemang – där funktionärer alltid behövs. Trollhättans             
Simsällskap delar upp funktionärsinsatserna i tävlings- och kringfunktionärer. Att vara          
tävlingsfunktionär kräver utbildning, vilket vi regelbundet erbjuder alla föräldrar kostnadsfritt. Genom           
att utbilda sig till tävlingsfunktionär lär man sig mer om simning, hur tävlingar går till och vilka regler                  

 



 

som gäller. Det ger en ökad förståelse och engagemang för ditt barns simning. Att vara               
kringfunktionär kräver varken specifik simkunskap eller erfarenhet av simtävlingar utan du lär dig de              
arbetsuppgifterna på plats. Uppgifterna kan t.ex. bestå av att sälja fika, sköta callroom, sätta upp               
heat- och resultatlistor, dela ut medaljer, skriva ut program, rigga inför och efter tävling, ordna luncher,                
välkomna simklubbar, osv. 
 
Trollhättans Simsällskap är en ideell förening, vilket innebär att verksamheten är beroende av att              
medlemmar, föräldrar, simmare och andra bidrar vid våra arrangemang (tävlingar, läger och            
sammankomster, etc.). Genom att engagera sig i föreningen finns möjlighet att knyta nya kontakter              
och tillsammans skapa ett härligt gäng! 

Alla-gör-lite 
"Alla-gör-lite" är en fördelning av de funktionärsuppdrag som behöver genomföras varje termin, i syfte              
att skapa en rättvis fördelning. Det är respektive förälder eller anhörigs egna ansvar att hitta ersättare                
om denne har någon typ av förhinder vid tidpunkten för det tilldelade uppdraget. Förslag på fördelning                
av funktionärsuppdrag upprättas av föreningens kansli i samråd med Tävlingskommittén, men det är             
föreningens styrelse som beslutar om den slutliga fördelningen. 
 

Tävlingsgrupperna 
När en förälder anmäler sitt barn till “Tävlingsgrupperna” ska: 
  

● minst en förälder, eller annan anhörig, utbilda sig till tävlingsfunktionär.  
● minst en förälder, eller annan anhörig, ställa upp enligt "Alla-gör-lite". 

 
Dessutom, när en förälder anmäler sitt barn till en regionstävling ska: 
 

● minst en förälder, eller annan anhörig, anmäla sig som tävlingsfunktionär till regionstävlingen. 
 
Är den aktive 18 år, eller äldre, och anmäler sig själv till verksamheten gäller samma regler som ovan. 
 

Träningsgrupperna 
När en förälder anmäler sitt barn till “Träningsgrupperna” ska:  
 

● minst en förälder, eller annan anhörig, ställa upp som kringfunktionär enligt "Alla-gör-lite". 
 

Övriga verksamheter 
Inga krav på föräldramedverkan i övriga verksamheter, men det uppmuntras och välkomnas. 
 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Styrelsen 

 


