
 

 

Sammanställning från Ledar-simmar-föräldramöte den 9 december 2021 kl. 19.30. 

Se bifogad agenda i bifogad ppt-fil. 

1. Mötets öppnande 

2. Agendan gås igenom 

3. Presentation av simmare och ledare i C-gruppen HT-21 

4. Presentation av simmare och ledare i D-gruppen HT-21 

5. Genomgång av kriterierna för vara med i en Tävlingsgrupp.  

6. Vår Vision och Verksamhetsidé. Simning ska vara kul!  

Syftet är att bedriva både en bred och hälsofrämjande simidrott.  

7. Våra värdegrunder: Glädje och gemenskap, Utmaningar och möjligheter,  

Ansvar och Kvalitet. 

8. Genomgång av simmarnas tolkning av värdegrunderna (från uppstartslägret i augusti) 

9. Bilder från höstterminen 2021 

10. Höjdpunkter från höstterminen 2021 (Läger, tävlingar osv.) 

11. Träningsupplägget under höstterminen 2021 för C-gruppen 

12. Träningsupplägget under höstterminen 2021 för D-gruppen 

13. Närvarostatistik för de olika träningspassen, vilket bör kunna förbättras!  

14. Info ang. tävlingar. Det är viktigt att vi alla följer de hållpunkter vi satt ut från ledarna, för att 

undvika extra arbete med att samla in anmälningar, strykningar och andra frågor. På grund av att 

anmälda simmare missat att stryka sig i tid har föreningen fått betala över 3 000 kr i onödiga 

straffavgifter. 

Anmälan ska ske per mail, inkl. vilka grenar man simmar inom utannonserad anmälningstid. 

Lista över anmälda simmare skickas sedan ut per mail till tavling.simning@alvsjoaik.nu  

Vid sjukdom måste tränarna meddelas, så att de kan stryka anmälan. Om strykningen sker minst 

1 dag innan – maila.  

Om strykningen sker samma dag måste man kontakta ansvarig tränare på plats via sms innan 

insimmet börjar.  

Kostnader för missade strykningar eller strykningar för annat än sjukdom kommer att debiteras 

vårdnadshavare 

15. Admin: Det är viktigt att vårdnadshavare/simmare svarar på samtliga kallelser till träningar osv. 

Detta för att vi ska kunna planera träningen till det bästa, eller i värsta fall avboka ett pass p.g.a. 

för få deltagare. Vill simmarna få tillgång till Sportadmin för att själva kunna svara på kallelser 

behöver ni bara maila in deras respektive mailadresser till tavling.simning@alvsjoaik.nu så lägger 

vi upp dem som användare.  

Träningstider: Det är viktigt att man tränar på de träningstider som är avsedda för den grupp 

man är med i så att alla simmare kan få ut så mycket som möjligt av sina träningar. Behöver en 

simmare avsluta sitt pass tidigare – meddela tränarna! Men om man går upp tidigare för att gå 

hem och plugga el. dyl. förväntas man inte heller dröja kvar i duschrum/bastu/omklädningsrum. 
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Fys: Fysträningen är viktig för att undvika skador! Viktigt med uppvärmning inför varje pass. Vi 

jobbar även med skadeförebyggande träning. Närvaron på fyspassen är väldigt låg, och vi hoppas 

att detta förbättras till nästa termin.  

Skador/Smärta: Har simmaren återkommande ont någonstans kommer föräldrar att kontaktas. 

Ledarna är inga sjukgymnaster eller läkare, så det är viktigt att simmaren/vårdnadshavaren tar 

kontakt med sjukgymnast för att få instruktion om anpassad träning. Viktigt att tränarna 

meddelas om särskild träning skall tas i åtanke.  

16. Hemmaläger i början av vårterminen: Vi planerar ett läger som kommer att innehålla både 

simning, fyspass, planering inför våren samt någonting skoj. Vi har ännu inte lyckats hitta plats i 

simhall eller träningslokal, så vi återkommer om datum. Viktigt dock att flertalet föräldrar 

anmäler sig för att hjälpa till med både planering och under själva lägret, då tränarna har fullt 

upp med att hålla i lägret. Anmäl intresse till tavling.simning@alvsjoaik.nu 

17. Förväntningar:  

Simmare: Närvaro, Kom förberedd och Gör ditt bästa. Både på träningar och tävlingar! 

Vårdnadshavare: Svara på kallelser, Peppa din simmare, Engagera dig i klubben! Alla behövs! 

Övriga frågor från deltagande vårdnadshavare och simmare:  

Fråga: Är det säkerställt att alla barn vill träna för att tävla i våra respektive tävlingsgrupper? Bara en 

reflektion utifrån höstens tävlingar och antal starter vi har som klubb… den närvaron tycker jag också 

man skulle kunna utvärdera, men såklart svårt om vi inte kan erbjuda endast träningsgrupp för äldre. 

Svar: Ledarna planerar att ha utvecklingssamtal med samtliga simmare i början av vårterminen för 

att utvärdera vad de vill med sin träning. Finns det några som till exempel inte är intresserade av att 

tävla, men vill träna på samma nivå som de som tävlar? Vågar man kanske inte utmana sig själv 

genom att ställa upp i ett pass man aldrig provat förut? Det är viktigt att det är en bra dialog mellan 

simmare och tränare för att få ut så mycket som möjligt av träning och tävling.  

Fråga: Hur ska man som simmare välja när man till exempel har mycket i skolan? Komma till träning 

och köra en del av passet, eller stanna hemma och plugga?  

Svar: Det är ett svårt val! Vi har full förståelse för att det är mycket i skolan och man kan självklart 

komma och vara med på en del av passen, men ha även i åtanke att passen faktiskt är uppdelade i 

olika delar så man missar kanske en viss typ av träning om man går upp tidigare. Träningarna är 

oftast uppdelade i fyraveckorsintervaller med tre veckors träning av en specifik typ såsom ben, fart, 

mjölksyra etc. Sen blir det en lugnare vecka för återhämtning (oftast innan tävling). Skippar man del 

av träning får man ju ändå en del träning, men utfallet av träningsplanen kanske inte når den nivån 

man hoppats med vid planeringen. Det viktigaste är att ha dialog med sin tränare. 

 

Vi vill tacka samtliga deltagare för ett trevligt möte, med bra infallsvinklar både från simmare, 

föräldrar och tränare! Tillsammans gör vi det roligt! 
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