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Vilken tur för Täby Sim att du är förälder till en tävlingssimmare! 

 

Att simma i Täby Sim innebär att vara med i en gemenskap där man tränar, tävlar 

och har roligt tillsammans med andra som delar ett stort gemensamt intresse, 

Simning. Simningen ger våra barn och ungdomar möjlighet att skaffa nya vänner, 

sätta mål och träna för att uppnå dem. Som förälder har du förmånen att dela 

barnens/ungdomarnas intresse genom att vara delaktig och stödja både simmare 

och klubben.  

 

Täby Sim är en förening som bygger på ideellt arbete där varje insats är mycket 

värdefull och bidrar till att skapa en härlig gemenskap med andra 

simmarföräldrar, tränare och klubbanställda. Täby Sim tillsammans med 

tränarna, arbetar långsiktigt med att utveckla simmarnas färdigheter inom 

sporten men också skapa en god stämning där det är kul att både träna och tävla. 

 

Som förälder i Täby Sim är ditt engagemang i klubbens aktiviteter och tävlingar 

viktigt och en nödvändighet för att ge simmarna de förutsättningar som behövs 

för att nå sina mål och lyckas inom simningen. 

 

I föräldramedverkan ingår samtliga tävlingar arrangerade av Täby Sim, samt ett 

antal tävlingar där Täby Sim är samarrangör. 

 

För att försäkra oss om att Täby Sim’s tävlingsaktiviteter är välarrangerade har 

klubben genom arrangemangskommittén bestämt att föräldrar till simmare på 

juniornivå och simmare skall medverka enligt följande: 

 

Föräldramedverkan   

Klubbinsats - Varje tävlingspass räknas som en insats, även pass där du är under 

upplärning under tävling räknas som en insats. 

 

När simmaren har kommit till Teknik Guld nivån och börjar delta i sanktionerade 

tävlingar skall föräldrar hjälpa till vid minst 4 klubbinsatser per verksamhetsår 

augusti-juli. 

• För varje aktivt syskon i familjen ska varje familj dessutom ställa upp med 

ytterligare 2 klubbinsatser under ett verksamhetsår. Detta innebär att i de 

familjer där det är två eller fler tävlingssimmande barn, ska föräldrarna 

gemensamt ställa upp på 6 klubbinsatser. 

• Minst en förälder per familj där simmaren deltar i Simiaden eller högre, ska 

genomgå en funktionärsutbildning och vara licensierad tävlingsfunktionär. 



 
 

 
Täby Sim – Föräldramedverkan 

Fastställd: 2018-09-17  Sida 3 av 4 

 

• Under september månad bestäms fördelningen av pass på de tävlingar som 

klubben arrangerar under kommande verksamhetsår i syfte att underlätta 

planeringen för föräldramedverkan. 

• För simmare som inte har en tävlingslicens är det önskvärt att föräldrarna 

deltar i verksamheten – dock är det inget krav. 

• Simmarna själva kan också bidra med klubbinsatser för familjens räkning. 

 

De klubbinsatser som du som förälder eller familjemedlem kan hjälpa till med är: 

 

Tävlingsfunktionär 

Som tävlingsfunktionär är du vid bassängen och hjälper till med tävlingen som 

tävlingsledare, start- och vändningsfunktionär, bandomare eller starter. Under 

våra sanktionerade tävlingar måste du som deltar vara licensierad 

tävlingsfunktionär. Information om funktionärsutbildningen kommuniceras på 

Täby Sim’s hemsida alternativt, kontakta kansliet, kansli@tabysim.se. Du kan 

även representera Täby Sim i funktionärsarbete hos annan klubb vid behov (tex 

Seriesim på annan ort). 

Varje pass räknas som en klubbinsats. 

 

Tävlingssekretariat 

Har hand om riggning av sekretariatet inklusive speaker-ljudet, tester av 

start/målplattor, starter. Hanterar alla strykningar, seedning av heaten samt tar 

fram resultatlistor. Datorvana krävs men det är inte särskilt komplicerat. Bra 

instruktioner finns. 

Speaker - Hjälper oss att ha koll på vem som ska simma i vilken bana. 

Varje pass räknas som en klubbinsats. 

 

Trivsel  

Vid alla externa arrangemang tillkommer att förbereda och underhålla 

funktionärsfika. Det är förbestämda tävlingsgrupper som bakar (eller köper) till 

de olika passen, 10 - 12 bitar per simmare. Kom ihåg att några av bakverken ska 

vara gluten- och laktosfria.  Under och efter passen samt efter avslutad tävling 

har vi ansvar att genomföra en lättare städning av simhallen. Det innebär att 

tömma papperskorgar, plocka skräp, spola av toalett och dusch och hålla undan 

inne i omklädningsrummen. Därför måste det vara minst en manlig och en 

kvinnlig representant som anmäler sig. Vid tillfälle skall även denna funktion 

svara för prisutdelning.  

Varje pass räknas som en klubbinsats. 
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Styrelse- och kommittéarbete 

För föräldrar som deltar i styrelsen och/eller kommittéer, kommer möten räknas 

in i uträkning av antal obligatoriska pass. 

Varje möte räknas som en klubbinsats. 

 

 

Konsekvens av att inte uppfylla klubbinsatsen 

Har man inte uppfyllt antal pass vid verksamhetsåret slut, kommer det att 

faktureras en avgift på 3 000 kr (faktureras i augusti). Vid utebliven föräldra-

medverkan eller betalning, förlorar simmaren rätt att tävla. Den får dock vara 

kvar i träningsverksamheten. 

 

Riggning/avriggning 

Det är simmarna som själva under ledning av sina tränare som är ansvariga för 

riggning och avriggning av pooldäck förutom under Utmanaren, där några av 

simmarnas föräldrar gör detta. När vi riggar ser vi till att hämta material som 

behövs i källaren. Sedan tävlingsriggas bassängen vilket betyder att vi tar fram 

stolar till simmare och publik, lägger i rätt linor i bassängen, lägger i 

vändningsplattor, hänger upp flaggor, drar kablar till sekretariatet osv. Vid 

avriggningen tar vi bort riggningen och ser till att allt material hamnar på rätt 

ställe i förvaringen i källaren.  

Detta räknas inte som en klubbinsats. 

 


