
 
  

 
 

 
Goda exempel – Trollhättans Simsällskap 

Vad har ni gjort och hur? 

Trollhättans Simsällskap verkar för att öka mångfalden inom simidrotten bland annat genom att ha 

deltagit i Svenska simförbundets projekt “Simidrott för alla”. Målet var att introducera och utbilda 

fler personer med olika etnisk bakgrund till att bli ledare. De nya ledarna blir på så vis inkluderade i 

föreningslivet och förebilder. I slutändan hoppas föreningen att detta ska leda till en ökad mångfald 

inom simidrotten. 

Vi startade projektet våren 2018, vi fick in hela 40 intresseanmälningarna och vi genomförde 

intervjuer med alla intresserade och började sedan projektet med 18 deltagare. Dessa fick gå en 

introduktionsutbildning som SISU och föreningens projektledare höll i. Deltagarna fick även gå 

Svenska Simförbundets utbildningar SA Blå och Gul. Under sommaren fick de sedan möjlighet att 

sommarjobba i vår sommarsimskola. 

Resultatet av projektet har vi sett framförallt i simskolan där föräldrar som inte behärskar det 

svenska språket har kunnat få hjälp och stöttning vid bland annat anmälan. Detta har gett en större 

mängd barn med annan etnisk bakgrund, som annars haft svårt att hitta hit.   

Under 2019 uppmärksammades Trollhättans Simsällskap både genom att bli “Årets brobyggare 

2019” i Trollhättan, samt att vi fick stipendiet “Lovande förebilder” från Länsförsäkringar. Mycket 

tack vare vårt fina arbete i projektet “Simidrott för alla”. Mer om resultatet för TSS i projektet 

“Simidrott för alla” kan ni se i denna film: https://streamable.com/gqb25, framtagen av Svenska 

Simförbundet.   

Har ni behövt stöd? 

Ja både ekonomiskt och utbildningsmässigt. 

Simförbundet har hjälpt oss med att komma igång med projektet, utan deras spark i baken hade vi 

inte fått alla dessa fantastiska ledare vi har idag! De stod även för kostnader av ledarnas utbildningar 

vilket gjorde att vi hade möjlighet att utbilda alla direkt till simlinjeassistenter.  

SISU har hjälpt oss med våra internutbildningar. Vi har även fått lite hjälp från andra organisationer 

som Sfi och Kultur & fritid på Trollhättans stad.  

För att kunna driva ett sådant här projekt krävdes framförallt ekonomisk stöttning till en början. Att 

rekrytera ledare utanför simidrotten kräver mer internutbildning och stöttning till den nye ledaren 

vilket i slutändan blir en kostnad- och resursfråga. 

För mer information och frågor kan du kontakta Utvecklingskonsulenten för Västsvenska distriktet, 
Annika Friberg på 010-450 71 78 eller på e-post annika.friberg@svensksimidrott.se. 
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