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15 juli 2022 

Hej simhoppsvänner, 

Som många av er noterat så har det varit en hel del skriverier i media kring simhoppet de senaste veckorna. 

Det är tråkigt att den nulägesanalys som vi har valt att göra för att ta reda på vart vi står och vilka områden 

vi behöver tillsätta resurser för att utveckla framåt, nu har blivit till skriverier i pressen. 

Vi kommer att behöva göra förändringar och förbättringar av vår verksamhet för att komma starkare ur det 

här. Jag är villig att göra dessa förändringar och att lägga ner det arbete som behövs. Men jag kan inte göra 

det ensam. Jag behöver er hjälp, vi behöver arbeta tillsammans framåt för att kunna uppnå en förändring 

och en verksamhet som vi kan vara stolta över. 

Nu är en tid av samling, inte splittring. Nu är en tid vi behöver släppa gammalt groll och titta framåt. Nu är 

en tid att dra nytta av all den kompetens som finns i simhoppssverige. Nu är en tid att titta inåt och 

bestämma sig för hur just du vill bidra positivt till Svensk Simhoppning framåt. 

Och vi börjar inte från noll. Det finns en stor kompetens inom simhoppssverige. Det finns en systematik och 

ett underlag som är väl fungerande som byggts upp under många år. Det visar bland annat de framgångar 

som vi haft internationellt de senaste åren och de fantastiska resultat som våra simhoppare presterat nu 

under VM i Budapest.   

Jag bjuder härmed in dig till ett avstamp mot framtiden där du är med och formar hur vi ska arbeta framåt 

tillsammans. Mötet sker efter tränarkonferensen, på söndagen den 18 september efter lunch, där vi 

kommer att fokusera på de utvecklingsområden som vi identifierat och gemensamt behöver arbeta 

med framåt. Svensk Simidrott står för kostnader för övernattning och mat om ni behöver på söndagen. 

Anmälan sker till undertecknad snarast möjligt dock senast 31/7. 

 

Nu vill jag slutligen önska er en fin sommar, ta denna tid till vila och ro, samla dina tankar och ladda 

batterierna, så ser jag fram emot att tillsammans påbörja vår resa mot en ny och bättre framtid för Svensk 

Simhoppning i höst. Har du något du vill prata om eller komma med konstruktiva tankar får du gärna höra av 

dig.  

Vi återkommer med en tid innan tränarkonferensen när vi kommer presentera utvecklingsområden från 

inventeringen för er. 

Men bästa hälsningar, 

Ulrika Sandmark 


