
 
  

 
 

 
Goda exempel – Rättviks Simförening 
 

Rättviks Simförening bildades så sent som 2011, och under 2018 tog de fram sin strategi som bygger 

på verksamhet, värdegrund, ”röda tråden” och vision.  
 

  
 

Rättviks Simförening har varit modiga, och har uttalat tydligt vilka av de 8 utvecklingsstadierna de 

fokuserar på. I sin röda tråd har de Simlinjen som utgångspunkt. 

Genom att beskriva vilka delar av Simlinjen som de arbetar med blir fokus på föreningsverksamheten 

väldigt tydligt och det är lätt att veta vad de aktiva kan förvänta sig.  

Verksamheten som bedrivs i simföreningen genomsyras av glädje och gemenskap. Det är väldigt lätt 

att känna sig hemma i Rättvik, och upplevelsen av att alla får plats, är stor och genomgående.  

Rektangeln i utvecklingsmodellen har anammats, och det är där som verksamheten bedrivs.  

 

 



I sin verksamhetsbeskrivning har de tydligt uttalat att de inte bedriver någon verksamhet i triangeln, 

och det finns ingen elitidrott eller elitsatsning. De ungdomar i Rättvik som väljer att elitsatsa inom 

simidrott hänvisas till andra föreningar i Dalarna som har den verksamheten. Naturligtvis stöttar 

Rättviks Simförening de simidrottarna i fortsatt utveckling, men föreningen själv har beslutat att 

deras resurser och kompentens utnyttjas bäst med ett breddidrottsperspektiv.  

De har också utarbetat verksamhetsmål i föreningen, och de är sammanfattade i ett pussel. 

 

Rättviks Simförening gör mycket för medlemmarna. Framförallt för de aktiva, som är annat än ”bara” 

simträning i bassäng. Bland annat bedrivs en omfattande öppet vatten-verksamhet där flera simmare 

som slutat träna i bassäng är med under öppet vatten-säsongens träningar och tävlingar. Att öppna 

upp för en till simidrott har varit ett lyft för många i föreningen, och förutom att arrangera en egen 

tävling i öppet vatten, lägger distriktet utbildningar i Rättvik för öppet vatten. Varje år åker ett gäng 

med ungdomar till Vansbro för att ställa upp i Ungdomssimmet, vilket också bidar till att fler vill träna 

i öppet vatten, för att vara med om den upplevelsen. De har nu också börjat undersöka 

möjligheterna att starta upp vattenpolo.  

Regelbundet har föreningen aktiviteter för alla medlemmar, såsom tävling med spöktema, 

livräddningsdag, märkestagning, läger och luciasimning. Dessa aktiviteter stärker förstås 

sammanhållningen, och ökar känslan av gemenskap och glädje i simidrottandet.  

Rättviks Simförening gör otroligt mycket bra för simidrotten både i sin egen förening, men även för 
samhället och för synen på idrott i Sverige i stort. Många föreningar kan dra stor lärdom av att titta på 
hur de jobbar, och ta efter. 
 
För mer information och frågor kan du kontakta Utvecklingskonsulenten för Mellansvenska distriktet 
Erika Meeker på 010-476 53 16 eller på e-post erika.meeker@svensksimidrott.se. 

mailto:erika.meeker@svensksimidrott.se

