Om Göteborg Sim
Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna
Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb.
Vår grundläggande filosofi är att genom en målinriktad träning och ett socialt
engagemang utveckla ungdomar både till framgångsrika tävlingssimmare och
positiva människor. Göteborg Sim är en elitklubb och målet är att ta fram simmare
som skall utveckla egna individuella goda resultat och samtidigt vara med och
hjälpa klubben till en bra position bland svenska simklubbar på Svenska
Mästerskap för ungdomar, juniorer och seniorer.
Göteborg Sim har ca 1200 medlemmar varav 500 aktiva simmare, som tränas av
cirka 40 tränare. Verksamheten bedrivs i olika simhallar i Göteborg (Askims simhall,
Frölunda Kulturhus, Lundbybadet samt Valhallabadet). I Delsjön driver klubben
simskola samt arrangerar det årliga Göteborg Simmet. Verksamheten omfattar
simträning för alla åldrar från babysim till elitsimning på högsta nivå, även på
mastersnivå. Det är många som lägger ner mycket tid och engagemang så att våra
simmarungdomar ska få en meningsfull fritid och god träning. Du som förälder har
en viktig roll i klubben, att bidra med ett engagemang.
Det är mycket frivilligt engagemang som behövs för att klubben skall överleva och
fungera bra för våra simmarungdomar. Med din hjälp kommer vi att kunna fortsätta
utveckla klubben till den elitklubb som vi vill att den skall vara.
I Göteborg Sim börjar simträningen för ungdomar i
 Simlinjen, som består av
 Simborgare, mål att lära sig träna ryggsim och bröstsim
 Crawlskola, mål att lära sig träna crawl, ryggsim och bröstsim
 Medleyskola, mål att lära sig träna crawl, ryggsim, bröstsim och påbörja
fjärilsim
Efter Simlinjen följer tävlingsgrupperna där all träning är inriktad på att tävla på
varje individs nivå.
 T1
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Detta vill vi
Vår målsättning är att Göteborg Sim:
 Skall vara den givna klubben för alla simmare som vill nå sin fulla potential
ända upp till landslagsnivå.
 Skall vara en respekterad och engagerad klubb inom simsportens
utveckling.
 Skall präglas av glädje, gemenskap och hälsa.
Göteborg Sim behöver då:
 Vara en elitsatsande klubb med simning som verksamhet.
 Ha en bred bas med stor ungdomsverksamhet.
 Skapa möjligheter att utvecklas från babysim till tävlingssimmare.
 Skapa förutsättningar för klubbens medlemmar att aktivt medverka och
utvecklas i klubben.
 Medverka till att skapa förutsättningar för bättre simning i Sverige.
Vår verksamhet inom Göteborg Sim:
Klubben erbjuder kvalificerad simträning för barn, ungdomar och vuxna i
Göteborgsområdet. Detta gör vi genom att tillhandahålla väl anpassade
träningstider och kompetenta tränare i en glad och positiv miljö.
Klubben arrangerar även två stora tävlingar:
 Ullbergstrofén i maj månad.
 Göteborg Simmet i augusti månad.
Alla aktiva simmare i Göteborg Sim kan förvänta sig att få
 En god simkunnighet – livförsäkring.
 God motion som behövs för att klara vardagen med bl.a. skolarbete.
 Målmedveten träning för en positiv personlig utveckling i simningen.
 Lära sig ta ansvar. Goda möjligheter att få en bra struktur för studier.
 Vara en del i en grupp där man känner gemenskap och där man får lära sig
att respektera andra och sig själv.
Göteborg Sim förväntar sig att alla aktiva simmare:
 Är aktiva på klubbens träning.
 Lyssnar på klubbens tränare och ledare.
 Har med sig rätt utrustning till träningen.
 Är väl förberedda inför träningspassen.
 Följer huvudregeln att komma till all träning.
 Deltar på de tävlingar som klubben planerar.
 Representerar Göteborg Sim i rätt klädsel – klubbens kläder.
 Stöttar och peppar varandra.

För att Göteborg Sim skall kunna genomföra ovanstående verksamheter och nå
klubbens mål behövs även stöd från föräldrar till simmare i klubben. Klubbens
förväntningar på simmarföräldrar är:






Engagerade i klubbens olika aktiviteter.
Stöttar sina barn att kunna bedriva den träning som är planerad.
Aktivt deltagande i den planering som finns runt barnens träning för att
kunna ge rätt stöd vid planering av tävling och läger med mera.
Bidrar med engagemang i klubbens arrangemang (volontärer,
tävlingsfunktionärer etc).
Alla tävlingssimmare har en funktionärsutbildad förälder.

Göteborg Sim är en ideell klubb, som behöver allt stöd som går att få från alla
medlemmar i klubben och deras föräldrar. De stora aktiviteter Göteborg Sim
arrangerar och som bidrar med inkomster till klubbens ekonomi kräver mycket folk.
Ullbergstrofén behöver 25-30 utbildade funktionärer vid varje tävlingspass för att
kunna genomföras. Vid vissa andra tävlingar krävs att vi ställer upp med
funktionärer för att våra ungdomar skall få tävla. Ju fler föräldrar som ställer upp
desto mindre jobb blir det för var och en. Göteborg Sim är känd för att vara mycket
duktig på arrangörskap av tävlingar i hela Sverige. Du kan göra en viktig insats här,
både för ditt barn och för klubben!

Styrelsen
Göteborg Sim leds av en styrelse som väljs vid ett årsmöte i mars varje år
Göteborg Sims styrelse 2015 består av:
Gunnar Ekstedt, ordförande
Darko Sunjevaric, ledamot (polo och utbildningskommittén), vice ordförande
Pia Svensson, kassör
Lennart Mentor, ledamot (masters och utveckling), valberedningsrepresentant
Johan Nislander, ledamot (tävlingskommittén)
Maria Inghammar, sekreterare (supporterkommitté och föräldrainfo)
Linda Nygren, ledamot (supporterkommittén, ekonomi)
Peter Jigrup, ledamot (ekonomikommittén)
Lena Selin, suppleant (lotterier och ekonomikommittén)
Mats Fredman, suppleant (tävlings och utbildningskommittén)

Anställda
Göteborg Sim har fyra anställda på heltid eller deltid. Vårt kansli ligger i Gårda där
vår administratör Michael sköter det löpande arbetet tillsammans med övriga
anställda.
Vi har två heltidsanställda tränare, Magnus Sjöberg och Jonas Bengtsson, som leder
olika grupper samtidigt som de planerar och stöttar övriga ideellt arbetande tränare
och ledare i klubben.
Annika Rutqvist ansvarar för babysim, simskola och vuxencrawlkurser ihop med de
ledare och instruktörer som vi har för de grupperna.

Klubbens ekonomi
Klubben har en ungefärlig omsättning på 5 miljoner kronor. Utgifterna är kopplade
till den verksamhet som vi bedriver – hyra för bassäng, resor i samband med
tävlingar och läger, ersättning för ledare och tränare, anställdas löner med mera.
Inkomsterna kommer från avgifter från klubbens medlemmar, Ullbergstrofén,
Göteborg Simmet, intäkter från vårt eget Kortedala Bingo företag samt andra
sponsor-intäkter från företag runt om i Göteborgsområdet.

Kontaktuppgifter
www.goteborgsim.se

kansli@goteborgsim.se

simskola@goteborgsim.se

babysim@goteborgsim.se

Årshjul för Göteborg Sim
Januari:
- Start vårtermin för Simlinjen
- Start vårtermin Simskola och Babysim
Februari:
- Funktionärsutbildning
Mars:
April:
- Funktionärsutbildning
Maj:
- Avslut vårtermin för Simlinjen
- Ullbergstrofén, Valhallabadet (en stor svensk ungdomstävling med
internationellt deltagande)
Juni:
Juli:
Augusti:
- Göteborg Simmet, Delsjön (deltävling i Göteborgsklassikern)
- Start höstterminen för Simlinjen
- Start höstterminen för Simskola och babysim
September:
- Klubbplanering av säsongen för alla tränare/Klubbutbildning
- Funktionärsutbildning
Oktober:
November:
- Funktionärsutbildning
- SM/JSM
- SUM-SIM reg/riks
December:
- Juldoppet

