
 
 

Hej alla medlemmar! 

Vilken underbar sommar vi har haft! Nu är den inte helt slut än men vi går mot en ny höst och allt 

roligt och spännande som kommer att ske i KSS regi. Vår huvudtränare Cherie har rapporterat från 

sommarens lyckade simmästerskap vilket verkligen ger blodad tand inför framtiden. De senaste 

topplaceringarna är dessutom från öppet vatten samt triathlon och vi håller så klart tummarna för 

Lina Watz i OS som går av stapeln här i augusti. 

Sviterna av coronan hänger fortfarande över oss men de flesta restriktioner har lyfts så att vi kan se 

fram emot både en helgjuten tränings- och tävlingssäsong i höst. Samtidigt betyder det också att vi 

kan öppna upp simlinjen för fler barn vilket är både viktigt och kul. 

Detta brev är framåtblickande där jag, tillsammans med styrlelsen, vill beskriva vad vi planerar för. 

Om ni har frågor eller åsikter, känner att ni vill och kan hjälpa till i stort eller smått är ni varmt 

välkomna att höra av er. Kontaktdetaljer till styrelsensens medlemmar finns på hemsidan 

Styrelsens utvecklingsarbete 

Vi i styrelsen sköter hela klubbens drift och försöker hålla en bra balans mellan sektionerna. 

Simningen utgör visserligen den största delen, men vi glömmer inte polo, hopp, öppet vatten och den 

nytillkomna triathlon.  

Styrelsen träffas på månadsbasis för att kunna hålla igång KSS verksamhet och även om det senaste 

året har varit påfrestande på många sätt, inte minst ekonomiskt, ser vi nu framtiden an i en positiv 

anda.  

Vi följer och utvecklar KSS strategi mot fler medlemmar, större framgångar och möjlighet att erbjuda 

fler möjligheter i alla våra fantastiska vattensporter. Samtidigt ska sägas att vi lider av begränsningar i 

tillgång på simyta vilket bara kan lösas med nya lokaler men vi gör vad som är möjligt under de 

förhållanden som råder. Noteras ska att vi befinner oss i en dialog med kommunen vad gäller en 

möjlig framtida simhall – mer om det i nästa brev. 

Nyhet! KSS har ett stort antal väldigt duktiga simmare och dessutom många i kö. För att kunna satsa 

vidare mot nya höjder har simkommittéen med vår huvudtränare Cherie Rydahl i spetsen kommit 

överens om att anlita Thomas Jansson, med bl.a. bakgrund som förbundskapten i simning, som 

rådgivare under hösten. Detta är ett steg i klubbens utvecklingsarbete som vi i styrelsen stöttar till 

fullo och hoppas på mycket positiva resultat från.  

Vi gör här en kort summering sektion för sektion med de planer och tankar som föreligger: 

Simsektionen 

Simkommittén träffas en gång i månaden och går då igenom och följer upp de aktiviteter som ligger i 
årshjulet samt följer upp mot de mål som vi har inför 2025 för hela simsektionen. Idag har har vi 6 
tävlingsgrupper och 4 träningsgrupper inklusive para. 

Även tränarmöten hålls 1 gång i månaden och de jobbar utifrån sitt årshjul. 
Under hösten hoppas vi att tävlingarna ska komma igång igen, med Karlstad Open och  



 
 

 

Wadköpingsdoppet som de första tävlingarna. Planering inför kommande läger 2022 för de äldre 
simmarna är nu också igång. 

Vi ser fram emot en spännande höst och tillsammans med alla tränare och aktiva ta nästa kliv i att nå 
vår fulla potential. 

Simlinjen 

KSS bas och ryggrad. Simlinjen ger KSS möjligheten att lära ett stort antal barn att simma samtidigt 

som det är inkörsporten till alla KSS sektioner. Simlinjen är vår största rekryteringsbas. Vi har fått 

anpassa verksamheten efter de restriktioner som gällt på grund av den pågående pandemin. Under 

våren 2020 kunde vi endast ta in cirka 100 barn men inför hösten ser det mycket bättre ut och vi har 

öppnat upp 400 platser och alla blev fullbokade inom en vecka. Trycket är mycket högt på den 

begränsade bassängtid vid har. Simlinjen kräver mycket engagemang och vi letar alltid resurser i form 

av ledare och även ideellt engagerade föräldrar. Under hösten kan det komma att bli aktuellt med 

föräldranärvaro under Simlinje-tillfällena. Mer information kommer i så fall till berörda. 

Vattenpolo 

Under sommaren har vattenpoloträningar hållits utomhus vid Orrholmsbadet. Från och med vecka 

34 kommer träningarna vara i badhuset igen mån, ons och söndagar. Nytt för denna termin är att vi 

kommer öppna upp för seniorträningar igen efter ett uppehåll med anledning av pandemin. 

Seniorträningarna kommer vara förlagda onsdagar kl. 20:00-21:30 efter att de yngre spelarna tränar. 

Vattenpolokommittén arbetar bland annat med att få fler att börja med polo och behöver er hjälp, så 

sprid gärna informationen om vår vattenpoloverksamhet och att det finns möjlighet att prova på.  

Hopp 

Hoppkommittén ansvarar för att bedriva simhoppsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. 

Vi har fyra barngrupper på olika nivåer och en seniorgrupp. För närvarande är det kö för att komma 

med i nästa termins nybörjargrupp vilket vi arbetar för att lösa. Genom engagerade tränare och 

föräldrar så planeras och genomförs träningar, utbildningar, läger och tävlingar. 

Öppet vatten 

Öppet vattensektionen utgör en del av KSS breddverksamhet där vi erbjuder simträning under 

sommarmånaderna såväl som en årlig tävling, Karlstad Öppet Vatten, under augusti. Ett spännnade 

alternativ till bassängsimningen och ett komplement till triathlonträningen. Kom och prova på! 

Föräldrakommitteén  

Föräldrakommiteen planerar försäljningsaktiviteter och andra praktiska saker kring tävlingar såsom 
entrévärdar, fikaansvariga, material etc. 

Målsättningen är att inkludera/få målsmän mer delaktiga i sina barns aktiviteter och på så sätt även 
leda till en starkare relation mellan målsmän och KSS. För att lyckas med detta behövs fler som 
hjälper till tillsammans. Syftet är inte att det ska vara betungande, utan ses som en möjlighet att vara 
delaktig. Välkommen att höra av dig med hur du kan hjälpa till att bidra med stort som smått, eller 
om du har frågor kring det som vi kan besvara. 
 



 
Egna tävlingar  

Nu kan vi äntligen börja tävla igen och det gör vi hemma! Karlstad Open, som kommer att gå av 

stapeln för första gången den 28/8, är en uppstartstävling ämnad som inspiration inför kommande 

termin och den har ett annorlunda upplägg med mixade lagkapper, skinstävlingar och medley i valfri 

ordning. Sen följer vi upp med Karlstad Öppet Vatten den 29/8 för att göra det till en riktigt kul 

simhelg för alla. Andra tävlingar som KSS kommer att arrangera är Höstsimiaden den 4/12 för de upp 

till 12 år samt UGP i januari 2022. Vi kommer också att arrangera utmanartävlingar under året så att 

alla kan få chansen att tävla. Om du är teknikintresserad eller känner att du vill rådda lite i 

arrangörsledet så hör av dig till oss! 

Avslutande ord  

KSS arbetar med en sund värdegrund och för att komma vidare i vårt ständiga förbättringsarbete 

krävs både respekt och förståelse för vart vi är på väg. Jag hoppas att ni nu har fått en inblick i vad vi 

försöker åstadkomma den närmaste tiden och samtidigt ser vi i styrelsen fram emot en öppen dialog 

runt frågor eller ideer som ni kan ha – hör gärna av er! Och som avslutning: vi gör detta för och med 

klubbens medlemmar så vi kan inte nog understryka vikten av engagemang, från alla. 

KSS mission: Nå din fulla potential genom gemenskap, glädje och engagemang! 

KSS Värdeord: Gemenskap, Passion, Respekt! 

 

Med förhoppning om en härlig hösttermin önskar KSS styrelse genom 

 

Per Bülund 

Ordförande KSS  

Karlstad den 24 augusti 2021 

 

 


