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Verksamhetsplan 2023 
Övergripande inriktning och mål 

Botkyrka-Rönninge Simsällskap (BRSS) ska bedriva en verksamhet som syftar till att ge vattenvana, 

främja simkunnighet samt på ett naturligt och positivt sätt främja idrott som ska präglas av glädje för 

alla efter deras förmåga.  

Verksamheten ska vara anpassad till barn och ungdomars individuella utveckling oavsett ålder och kön. 

Verksamheten ska således betona utveckling och fortsatt utbildning under de tidiga ungdomsåren, för 

att sedan följas av en mer omfattande satsning på simidrotten från tävlingsnivå.  

BRSS ska utbilda ledare och tränare som särskilt tar hänsyn till simmarnas intresse och behov i enlighet 

med klubbens mål.  

 

Föreningens utmaningar 2023 

BRSS bedriver sin verksamhet i Botkyrka kommuns två simhallar, Storvretsbadet och Fittjabadet. 

Kommunen har en långsiktig plan att bygga en ny simhall men i väntan på det behöver de befintliga 

simhallarna renoveras. I Fittjabadet planeras för en omfattande renovering som är bedömd att pågå i 

1,5 år och i Storvretsbadet en mindre renovering som bedöms ta 5-6 månader. Dessa båda 

renoveringar kommer påverka klubbens verksamhet och det är av stor vikt att föreningen håller en tät 

dialog med kommunen inför dessa för att säkerställa en så liten påverkan som möjligt för klubbens 

verksamhet.  

I BRSS har vi ett behov att stärka organisationen så att vi har en långsiktigt hållbar verksamhet där 

tränare, ledare och styrelse jobbar tillsammans med aktiva och föräldrar för att skapa en förening där 

det är roligt och lätt att engagera sig på sina villkor och där alla vill bidra till verksamheten.  

 

Planerad verksamhet 

Den verksamhet som är planerad för 2023 utgår från vår inriktning och mål och de utmaningar som vi 

ser.  

Simträning  

De simgrupper som planeras för under 2023 är: 



- A-gruppen  

- B/C-gruppen  

- D-gruppen  

- Medley-gruppen 

- Crawl-grupper (2 grupper) 

- Pingvinen och Fisken (Simundervisning, 3-5 grupper) 

- Plask & Lek (Vattenvana, 3 grupper) 

- Vuxencrawl (1 grupp) 

Gruppernas verksamhet utgår från BRSS Simlinje som baseras på Svenska Simförbundets Simlinje.  

Simtävling och träningsläger 

Målet för de högre simgrupperna (D-A) är att de skall delta i simtävlingar i såväl Stockholmsområdet 

som övriga Sverige. Ett mål är att simmare från BRSS ska finnas representerade vid mästerskap så som 

DM, Sum-Sim eller SM/JSM. 

Under 2023 planerar vi att genomföra två interna tävlingar, en varje termin. Examensim som 

sommaravslutning och Luciasim som julavslutning.  

Klubbens målsättning är att simmarna från D-gruppen och uppåt ska få möjlighet att delta i minst ett 

klubbläger. Träningsläger fyller en viktig funktion både för simutvecklingen och för den sociala 

gemenskapen i klubben.  

Klubben har även som målsättning att simmare från crawl-grupperna och uppåt ska få möjlighet att 

delta i minst en träningshelg på hemmaplan.  

Utbildning och rekrytering av simtränare och ledare 

Föreningen ska fortsätta kompetensutveckla tränarna och under 2023 kommer fokus att vara 

tränarnas ledarskap och simteknik. Målsättningen är att våra tränare utbildas inom Svenska 

Simförbundets utbildningsstege. Vi planerar att internt i klubben jobba med introduktion för nya 

tränare och ledarskap inom BRSS.  

Att utveckla introduktionen för nya tränare och ledare är viktigt för att vi ska kunna rekrytera nya 

tränare något som är av största vikt för att klubben ska kunna utvecklas och ha en långsiktigt hållbar 

verksamhet.  

Aktiviteter för föräldrar och funktionärer  

Förhoppningen är att simmarna och deras föräldrar samt övriga aktiva inom BRSS ska känna glädje och 

gemenskap inom föreningen. Föreningen kommer under året att fortsätta arbetet med att försöka 

engagera fler föräldrar inom klubbens verksamhet. Det kan handla om att hjälpa till vid läger, träningar 

och tävlingar eller andra aktiviteter.  

Målsättningen är att genomföra en social aktivitet för alla i föreningen där vi träffas och genomför en 

lättsam aktivitet.  

Ytterligare en målsättning är att genomföra ett möte där vi introducerar regelverket inom simning för 

simmarnas föräldrar och andra intresserade. Vi ska även erbjuda funktionärsutbildning för 

intresserade.  

 



Organisation 

Klubben kommer under året att ha en kanslist som arbetar med det löpande administrativa arbetet inom 

föreningen. Kanslisten utgör även ett stöd för tränarna och styrelsen.  

Under året kommer handelsboden att fortsätta förse våra simmare med badmössor och simmärken.  

Klubbens samarbete med företaget Klubbtryck fortsätter för att erbjuda simmarna möjlighet att köpa 

klubbkläder och utrustning.  

Styrelsen ansvarar för klubbens ekonomi, att samordna verksamhetsplanering och budgetarbete.. 

Styrelsens uppgift är primärt att utveckla klubbens ekonomi och se till att föreningen arbetar efter 

verksamhetens mål och att föreningens stadgar följs. Årsmöte ska hållas innan april månads utgång 

varje år. 

 


