
 

 

Söderköpings Simsällskap arbetsplan/strategisk inriktning 2020–2021 

 

Bakgrund 

Söderköpings SS skall verka för att en simhall byggs i Söderköping. För att uppnå det krävs att 

klubben blir etablerad och accepterad i Söderköping med omnejd. Simintresset måste öka i 

Söderköping. SSS behöver framstå som en initierad part, med god kvalité i sin verksamhet, och med 

kunskap inom simområdet. 

Genom ett samarbetsavtal med NKK ger det klubbarna fördelar. SSS får tillgång till en etablerad 

simklubb med goda resurser och möjligheter att bedriva kursverksamhet inom simning. För NKK 

innebär det möjligheter att bredda sin rekryteringsbas till sin tävlingsverksamhet och också 

inkomstmöjligheter via avtalet. Befintligt avtal behöver dock förtydligas och delvis skrivas om. 

I Simskoleverksamheten gäller det att uppnå hög kvalité och ha fyllda kurser. 

För att öka simintresset och på sikt möjliggöra en inomhusbassäng krävs fler simidrottsinriktade 

kurser både för vuxna och barn. 

För att uppnå ovanstående behöver därför följande genomföras;  

Simskoleverksamheten; 

För att anses vara en initierad part med god kvalité i verksamheten är vi i dagsläget helt beroende av 

NKK:s Personal och organisation. För att uppnå god kvalité krävs; 

Erfaren och utbildad personal. Detta gäller framförallt verksamhet som inte bedrivs i bassäng 

(sjöar/kust/hav) 

Ansvarig personal, eleven får vid kursstart skall finnas med under hela perioden. Det innebär att sjöar 

och hav skall ha samma period som friluftsbadet period två, om ansvarig personal är samma. 



Mål – Simlärarutbildad personal, samt assistenter utbildade. Hålla perioderna enligt ovan, 

omförhandla Ramsdal om Söderköpings ss skall driva denna. 

För Söderköpings SS finns också en ambition att driva skolsimmet och tillhandahålla utbildad 

personal för det ändamålet. En dialog med kommunen för detta skall föras.  

Lönsamhet; 

Fyllda kurser i period två bör undersökas om kommunen via ”riksidrottspengar” kan lämna friplatser 

för att fylla upp kurserna.  

Mål – 90% fyllnadsgrad 

Simidrottsverksamheten 

Vi behöver genomföra både vuxen crawl och barncrawls kurser. På sikt etablera verksamhet i 

Gusums inomhusbassäng alternativt annan inomhus hall.  

En möjlighet skulle vara att vid höstterminens skolstart erbjuda en crawlskola för barn sista veckan 

på sommarlovet och två veckor in på höst terminen. Det kräver att vi får tillgång till utebadet och kan 

bedriva verksamhet. 

Mål Vuxen crawl erbjuds och även ”barn” crawl kraven på fyllnadsnivå lägre ställda, behöver ej vara 

lönsamt initialt. 

 

 

Lobbyism bassängbyggande 

Söderköpingskommuns ekonomi är idag sådan att ett simhallsbygge inte är nära förestående. Vår 

ambition måste dock vara att genom information påverka möjligheterna att dels förlänga säsongen 

samt på sikt få till en bassäng. 

Mål; föreslå kursverksamhet som förlänger säsongen in i början på september och även påbörja den 

tidigare. 

Genom ett möte med kommunen och dess företrädare undersöka möjligheterna till; 

-Skolsim 

-Verksamhet i slutet på sommaren och vid skolstart 

-Multihallen och eventuell simdel där. 

 


