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Verksamhetsidé

Täby Sim bedriver verksamhet för alla oavsett färdighet, ambitionsnivå 

eller ålder. Inom föreningens verksamhet återfinns simning i form av 

simkunnighet, motion, träning och tävling som är anpassad efter ålder och 

färdighetsnivå.

Täby Sim verkar inom Simlinjen, som är Svenska Simförbundets 

pedagogiska modell och praktiska verktyg för all simverksamhet inom vår 

förening. Våra barn och ungdomar ska genom Simlinjen och våra ledare, 

på ett odramatiskt sätt lära sig att tävling kan vara en del av simidrotten.



Värdegrund

Vi är Täby Sim - Schyssta Tillsammans för Livslång Framgång

Schyssta

I Täby Sim hjälper vi varandra för att alla ska 

känna glädje, trygghet och gemenskap. Det gör 

vi genom att uppmuntra, bry oss om och värna 

varandra i vår simverksamhet.

Tillsammans

I Täby Sim värnar vi allas lika värde. Vi strävar 

mot en simverksamhet där drivkraften är att 

inkludera alla. Vi välkomnar alla till vår 

verksamhet, oavsett färdighet, ambitionsnivå 

eller ålder.

Livslång
I Täby Sim är det viktigt att tillsammans med 

andra få utvecklas hållbart i egen takt mot sina 

egna och klubbens mål. Vi ser på våra simmare 

som hela människor och aktivt utbildar dem för 

livet och ett livslångt idrottande, vilket inkluderar 

balans mellan skola, arbete och träning och 

tävling.

Framgång
I Täby Sim följer simverksamheten Svenska 

Simförbundets utbildningstrappa ”Simlinjen” 

som i kombination med gott ledarskap, 

kamratskap och dialog leder till att varje 

medlem som vill, kan uppnå sin maximala 

kapacitet som simidrottare.



Täby sim 
Övergripande mål 2027

Svensk Simidrott – för alla

• Vi bedriver vår verksamhet enligt Simlinjen

• Vi jobbar aktivt för en hälsosam utveckling och därmed 

mot mobbing, diskriminering och doping

• Vi har simmare på alla nivåer från nybörjare till elit samt 

motion, oavsett ålder 

• Vi bedriver simidrott i flera former

Tillsammans utvecklar vi Svensk 
Simidrott

• Vi har kompetenta och engagerade tränare 

• Vi erbjuder simning med framtidens teknik och metoder

• Vi har en stabil ekonomi 

• Vi uppmuntrar simning i kombination med andra idrotter

Livslång Simidrott

• Vi ser på våra simmare som hela människor med balans mellan 
skola, jobb och träning/tävling

• Vi erbjuder utmaning och framgång för alla nivåer med flexibla 
upplägg i olika miljöer

• Alla i Norrort som vill lära sig simma väljer att göra det i Täby 
Sim och vill stanna kvar hela livet

• Vi är en ledande toppklubb i Sverige

Simidrotten och samhället

• Vi driver ett aktivt samarbete med simklubbar för att 

utveckla simningen i Norrort

• Vi är en aktiv och uppskattad samarbetspart i kommunen 

och det lokala näringslivet

• Vi vill skapa plats för alla som vill simma i Norrort

• Vi är samhällets självklara val för simkunnighet



Täby Sim 
Prioriterade insatser 2022-2023

Svensk Simidrott – för alla

1. Skapa plan för ett breddat verksamhetsutbud

2. Handlingsplan för att bedriva en hälsosam 

utveckling och motverka diskriminering, 

mobbning och doping

Tillsammans utvecklar vi Svensk Simidrott

1. Skapa program för ledar- och 

tränarutveckling på alla nivåer

2. Möjliggöra simning i kombination med 

annan idrott

Livslång Simidrott

1. Sveriges vassaste tränarteam

2. Skapa ekonomiska förutsättningar för att 

bli en toppklubb 

Simidrotten och samhället

1. Skapa en samverkansgrupp för klubbarna i 

Norrort

2. Jobba aktivt med kommuner och andra 

aktörer för mer vattentid för fler 


