
Föräldrainformation  

Kansli  
Bemannat: tisdag, onsdag och torsdag 12.30 – 15.30 
 
Adress Karlstads Simsällskap, Box 4067  
Postadress 650 04 Karlstad 	 
Telefon 054-181372  

Mailadress kansli@karlstadsss.com  

Hemsida www.karlstadsss.com På hemsidan finner du utförlig och 
aktuell information, saknar du något eller tycker det är svårt att hitta den 
information du söker, kontakta kansliet eller din tränare.  

Karlstads Simsällskap – starkast i vattnet  
Introduktionsbrev till föräldrar och aktiv i KSS. 	 

Välkommen som aktiv i Karlstads Simsällskap! -och grattis förälder, ditt 
barn har valt en fantastisk sport och en fin klubb att utöva den i. Vi 
hoppas och tror att vi kommer att få många roliga år tillsammans. Med 
detta dokument har vi samlat information som är bra att känna till när du 
tränar i vår kubb. Karlstads Simsällskap, som grundades 1923, har genom 
åren fostrat många framgångsrika simidrottare. Idag har KSS en bred 
verksamhet som spänner från simlinjens simutbildning till simmare i 
träningsgrupper, vattenpolospelare, simhoppare, vuxencrawl och 
mastersverksamhet. Årligen deltar flera av de aktiva i mästerskap på 
nationell och internationellnivå inom framförallt simning och vattenpolo. 
Antalet medlemmar är idag är 894st. Karlstads Simsällskap vill erbjuda alla 
möjlighet att finna glädje och utveckling inom simidrott.  

 
 
 
 
 
 
 



Träningsgrupper  
För simning: SM/JSM, Sum-Sim, Nuss, Simiaden, Uppdykarna, TG, 
Medley och Masters. 	 
För simhopp; Vuxenhopp, Fortsättare 1 och Nybörjare. 	 
För vattenpolo; Juniorpolo och Knattepolo.  

Information om tränare, och träningsgrupper, tider mm finns på 
hemsidan. Uppflyttning mellan grupperna sker i samråd mellan tränarna.  

Förälders åtagande:  
Avgifter Den aktive betalar en årlig medlemsavgift samt en 
träningsavgift/termin. För den som tävlar tillkommer också en årlig 
licensavgift. För aktuell avgift se hemsidan. Föräldrabemanning vid 
Simlinjen  

Under hösttermin och vårtermin kan man som förälder bli schemalagd 
som sk värd, i samband med att Simlinjen för yngre barn pågår varje 
söndag. Man blir uppsatt på max ett pass per termin. Schema för detta 
skickas ut vid terminstart, samt finns tillgängligt på hemsidan. Utförliga 
instruktioner finns även i samma dokument som 
schemat. Funktionärsutbildning (SIM) Som förälder till barn som är 
aktiva inom simning kan du också bli kallad som funktionär vid 
hemmatävlingar. Föräldrar till aktiva i Uppstickarna och Uppdykarna får 
börja med Utmanartävlingarna. KSS anordnar utbildning av funktionärer 
en gång per år. Klubben vill att minst en av föräldrarna utbildar sig till 
funktionär vid de utbildningstillfällen som klubben erbjuder (gäller 
simning). Övrigt Utöver ovanstående kan det förekomma att föräldrar 
blir kallade att hjälpa till vid andra aktiviteter eller arrangemang som 
klubben deltar i, eller bli tillfrågade att vara med i någon av klubbens 
olika kommittéer. Klubben kommer även att genomföra olika 
säljaktiviteter 2ggr per år (tex. New Body eller likande) där de aktivas 
familjer förväntas delta.  



Att delta på simtävling – Information om respektive tävling 
meddelas via mail, där beskrivs även hur anmälan går till. Antingen 
anmäler simmaren sig via hemsidan eller direkt till tränaren. 

 

Anmäl dig innan tiden gått ut! Anmälningsavgifterna är en kostsam post 
för KSS, och det är därför viktigt att man kontrollerar hemma, innan man 
anmäler sig, att man har möjlighet att delta i tävlingen. Vid tävlingar 
med övernattning/mat/resa, betalas en avgift av den aktive själv, se 
”Grundläggande Tävlingsinformation” på hemsidan för aktuella 
avgifter. Kort inför varje tävling publiceras ett pm med tider för avresa, 
medföljande tränare mm.  

Om du måste lämna återbud/stryka dig – Gör det i tid!  

Klubbkläder  
Det finns möjlighet att beställa klubbkläder med Simsällskapets logotyp 
samt personligt namntryck genom arena. (Overall i svart, ryggsäck, samt 
T-shirt och shorts i svart m.m.). Avtalet med Arena ger samtliga KSS-
medlemmar 20% rabatt vid köp via hemsidan www.swimstore.se, logga 
in med följande uppgifter för att kunna handla med rabatt. 
Användarnamn: kansli@karlstadsss.com  

Lösenord: KSS2015  

När ni lagt era varor i kundkorgen så slutför ni ert köp genom att fylla i 
era uppgifter. Viktigt att ni ändrar till er mejladress istället för den redan 
valda för att ni ska bli upplagda som kund på rätt sätt. Badmössa, 
handduk och vattenflaska med klubbtryck finns också att köpa på 
kansliet (öppet förmiddagar).  

	  


