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VERKSAMHETEN I SIFFROR

Föreningen hade 947 betalande medlemmar.
Föreningen genomförde 2 evenemang; UGP3 och Falkenberg Race
Föreningen omsatte 2 699 597 kr.



UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 

 Under 2019/2020 skall Falkenbergs simklubb fortsätta på att bygga en stabil verksamhet där 
utbildning för ledare, timanställda och fastanställda ska vara i fokus. Styrelsens utbildning/utveckling 
bör också prioriteras för att ges förutsättningar att driva styrelsearbete och föreningsarbetet framåt. 
Stabilitet både på kansli och i verksamheten är prioriterad för att skapa ett ramverk för all verksamhet i
syfte att uppnå kvalité. Verksamheten skall fortsätta att utvecklas och kvalitetssäkras i enlighet med 
svensk simidrotts strategi 2025.

Utbildning genom Anne Forsell (styrelse och tränare), HLR utbildning, Grundutbildning
Förändring av tjänster och ansvarighet som ledde till stabilitet i verksamheten

Babysim/Simskola/Medleyskola/Vuxen 
Vi fortsätter att jobba enligt svensk simidrotts simlinje. Vi eftersträvar att hålla hög kvalitet i 
undervisningen genom att vidareutbilda och rekrytera nya instruktörer. Vi skall skapa tydliga riktlinjer 
för deltagande på tävlingar samt att barnen individuellt erbjuds att delta på tävlingar där nivån är 
anpassad för simmaren. 

Utbildning av 2 nya Babysiminstruktörer, Omstrukturering av Babysim-, Minisim- och Simskola så att 
vi kunde erbjuda flera kurser och kortade ner uppehåll under sommaren med en förlängd vårtermin.
Erbjöd yngre simmare att delta på nybörjartävlingar samt genomförde Utmanare-tävlingar och 
Medaljjakten.

Tävlingsgrupperna 
Tävlingsgrupperna skall ges möjlighet och förutsättningar att utvecklas utifrån sin förmåga och den 
insats de själva är beredda på att lägga ner. Utvecklingen sker stegvis och är anpassad efter ålder, 
mognad och ambitionsnivå. Vi fortsätter vårt arbete med att ta hand om det stigande antalet yngre 
simmare som övergår till tävlingsgrupperna från medleyskolan med ett ökat fokus på att behålla dessa 
samt dem som redan finns i tävlingsgrupperna upp i åldrarna. Fortsätta arbetet med eventgruppen som
skapar aktiviteter utanför simningen för att svetsa samman grupperna. Hålla informationsmöten för 
föräldrar / medlemmar under året för att göra dem mer delaktiga i klubbens verksamhet. 

Omstrukturering av grupperna med start den 1 januari 2020. Många helgaktiviteter runt om 
simningen t.ex. en dag i Jönköping, utvecklingshelg med Anne Forsell

Vuxensim 
Målet är att öka bredden på simmare i olika åldrar i föreningen. Vi skall ha en aktiv vuxenverksamhet 
genom att fortsätta med våra vuxencrawl kurser samt att verka för att det åter finns möjlighet för 
masters och motionärer att simma i Falkenbergs simklubb med ett tydligt fokus på glädje och 
gemenskap. 

Liten men stabil masterverksamhet och fortfarande många deltagare inom vuxencrawl

Parasimning 
Bredvid den aktiva parasim-grupp vi har idag skall vi föra en dialog med Rehabilitering i Falkenberg så 
att vi får mer yngre med funktionsnedsättning i verksamheten som kommer ha möjlighet att lära sig 
simma och får så en bredare verksamhet där också nya tävlingssimmare kan växa fram. Dessutom 
planerar vi att ta kontakt med de olika boende i Falkenberg för att hänvisa till möjligheten att simma i 
måndagsgruppen. 

Informationsmöte med Habilitering. Tre grupper har startat med barn med funktionsvariation som är
jätte uppskattat.
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