
Kort- och långsiktiga mål



Verksamhetsinriktning 
2022-2023



Undervisning, träning och tävling

Simundervisning i världsklass 

• Sprida Svensk Simidrotts metodik och nå ut med fördelarna med Svensk Simidrotts 

simundervisning till fler (Michelle Asprou)

Träningsformer anpassas efter allas förmåga att delta

• Utveckla simundervisning för vuxna samt området motion och hälsa för både yngre 

och äldre med fokus på träning (Hasse Nilsson & Michelle Asprou)

• Möjliggöra samarbete och förflyttning mellan simidrotter 

(Cecilia Edstam & Helena Bengtsson)



Undervisning, träning och tävling

Idrottsvänliga utvecklingsmiljöer

• Utreda och utveckla idrottsvänliga utvecklingsmiljöer för samtliga simidrotter; RIG, 

NIU, LIU, Universitetsstudier samt hemmiljö

(Helena Bengtsson & Ulrika Sandmark)

Simidrotternas utvecklingstrappor

• Ta fram utvecklingstrappor, baserade på omvärldsbevakning och forskning, där alla 

kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar  

(Cecilia Edstam & Helena Bengtsson)



Sprida Svensk Simidrotts metodik och nå ut med 
fördelarna med Svensk Simidrotts simundervisning till fler

• Förstärka verksamhetsområdet simkunnighet

• Utveckling av vår fortbildning för idrottslärare

• Webbinarium 

• Samverka och förstärka Svensk Simidrotts roll i samhället

• Tillgängliggöra vårt material



Organisation 
Simidrott i världsklass - där alla kan och vill vara med 

• Ta fram en utvecklingsmodell för Svensk Simidrott

• Ta fram en utbildning för att utveckla simidrottarens fysiska, psykiska, idrottsliga 

och sociala förmåga

(Cecilia Edstam & Helena Bengtsson)



Organisation
Varumärket Svensk Simidrott

• Arbeta med områdena hållbarhet & miljö (Johanna Stenberg)

• Utveckla våra evenemang (Jan Dahlberg)

• Arbeta med området Legacy (Jan Dahlberg)

• Utveckla verktyg för fortsatt arbete med Strategi 2025 (Anna Hammar)

• Belysa simidrottens samhällsnytta. Visa på fördelarna med Simidrott för att bedriva 

påverkansarbete på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå (Anna Hammar)



Organisation
Centralt arbete kring samarbete och påverkan

• Främja samarbete och samordning mellan simidrotterna (Ulrika Sandmark)

• Kompetensinventera samt utveckla den centrala verksamheten 

(Cecilia Edstam, Mikael Jansson & Ulrika Sandmark)

• Bedriva påverkansarbete genom medverkan och samröre med relevanta 

organisationer nationellt och internationellt  (Mikael Jansson)

• Utreda möjligheten att samarbeta med eller inkludera ej föreningsansluten 

verksamhet i förbundet         (Mikael Jansson)



Organisation
Trygg Idrott

• Initiera förändringsarbete i föreningarna genom utbildningen Trygg Idrott         

(Sara Johansson)

IOP - Idéburet offentligt partnerskap

• Genomföra kunskapshöjande insatser riktade till föreningar (Michelle Asprou)



Främja samarbete och samordning 
mellan simidrotterna
Kick off Ekerö mars

Dokument (välkommen till landslaget, regler och villkor, krisplaner, rapporter RF osv)

Test och utveckling Johan Wallberg (polo,sim,OW,para)

Supporten Anna Lundeberg (sim,para)

Simidrottslinjen kost, idr psyk, fys, sömn/åter

Sociala medier riktlinjer, gemensam strategi

Karriärsutveckling simning mars, nu resten

NIU simhopp, simning, OW, para

RIU samtliga 

Träffar verksamhetsutvecklare (inspirationsläger, info ut, rekryteringstips…)

Träffar landslagansvariga (arbetssätt osv)

Säsongsplaneringen sim, OW, para



Idé- & värderingsstyrd verksamhet 

Värdegrund

• Ta fram simidrottens idéprogram Simidrotten vill  (Sara Johansson)

• Arbeta med diskrimineringsgrunderna (Victor Lindekrantz)

• Arbeta med inkludering (August Wiklund)

• Verka för jämställdhetsintegrering (Victor Lindekrantz)



Idé- & värderingsstyrd verksamhet 

Föreningsutveckling

• Ta fram verktyg som definierar typ av förening för att optimera verksamheten

• Initiera styrelseutbildningar för förening, distrikt och förbund    

• Lyfta fram vikten av det ideella engagemanget för ledare 

• Visa på föräldrarnas roll i föreningen 

• Hjälpa föreningarna rekrytera och behålla medlemmar via simskoleverksamheten   

(Johanna Stenberg)



Idé- & värderingsstyrd verksamhet 

Dialog och delaktighet

• Arbeta för ökad delaktighet och engagemang 

• Främja den demokratiska processen i en fysisk och digital värld

(Johanna Stenberg)



Anläggning
Aktivt påverkansarbete 

• Bedriva påverkansarbete kring nybyggnation och ökat bassängutrymme

Externa aktörer

• Visa på olika driftsformer och belysa påverkan från konkurrerande verksamhet 

Bassängutnyttjande

• Främja föreningarnas optimering av bassängutnyttjandet för att kunna få in alla 

oavsett ålder eller nivå 

(Cecilia Edstam)



Ledare och anställda 
Att lära för livet 

• Arbeta för folkbildning och lärande för våra ledare, anställda och aktiva 

(Helena Bengtsson)

• Skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling för våra ledare 

(August Wiklund & Helena Bengtsson)

Långsiktigt kvalitetsbyggande

• Arbeta för att ledare och anställda är välutbildade och går våra utbildningar 

(August Wiklund & Helena Bengtsson)



Ledare och anställda 
Ledarskapet genom livet och livets alla faser

• Förenkla för ledare/tränare att kunna stanna kvar i sin roll under livets alla faser 

(Emil Fritz)

Utveckling webbutbildningar

• Ta fram utbildningar för utveckling av simidrottare, föreningar och förbund 

(Helena Bengtsson)

• Prioritera de simidrotter som inte har börjat eller bara startat i liten skala 

(August Wiklund & Helena Bengtsson)



Arbeta för folkbildning och lärande för våra ledare, 
anställda och aktiva

• Förädling av befintliga och kommande webbföreläsningar

• Naturlig koppling till övrig utbildningsstruktur

• Förenklat arbetssätt, lathundar och stödmaterial

• Utbildning av lärgruppsledare



Utveckling webbutbildningar

• Webbasering av vattenpolons första utbildningar i sommar

• Webbasering av ”Simidrottslinjen grund”

• Uppstart av diskussion om webbasering av Konstsim & Simhopps första utbildningar

• Samt eventuella kompletterande prioritering


