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OM ATT ÄLSKA SIMIDROTT

Simidrott är fantastiskt! Tekniskt, taktiskt, snabbt och med känsla för vatten. 
Här ryms lagidrott och samarbete, lyhördhet och respekt inom såväl lagidrotten 
vattenpolo till individuella prestationer inom simhopp, parasimning och simning. 

Kombinationen av hårt lagarbete till starka enmansprestationer gör att du får all
den spänning och kamp du kan önska dig, oavsett om du är simidrottare eller 
publik. Så om du älskar spännande utmaningar och härlig gemenskap är simidrott 
något för dig. Karlstads Simsällskap är en förening för dig som älskar simidrott. 
Vi har allt från lek, plask och simkunnighet till fullt satsande simidrottare. 

Vi brinner för det vi gör. Därför vågar vi ha högt ställda mål. Genom att ha en 
riktigt bra ungdomsverksamhet och få fler att simidrotta längre ska vi bli en av de 
tio bästa klubbarna inom svensk simidrott. För oss är det självklart att simidrotta 
hela livet!



Karlstads Simsällskap – Simidrott i världsklass för alla, KSS starkast i vattnet 

Året var 1923 då Arthur Pagels startade Karlstads Simsällskap.  Det blev grunden 
till dagens förening. Under klubbens snart hundraåriga historia har mycket vatten 
runnit under broarna i Karlstad. Klubben har utvecklat många simidrottare och för-
gyllt oss med många härliga minnen.  
Elitseriespel i vattenpolo med flera härliga bataljer och eldsjälen Lazlo Wiandt. 
Simhoppet under 80-talet med hoppare som Mats Lindberg, Tommy Bood och 
ledaren Ulla Ekner. 
Beth Johnsson ,Nils Liedberg, Ann Axelsson, Kerstin Gustavsson mfl. Idag är 
Karlstads Simsällskap en livskraftig och framgångsrik simidrottsförening. Med en 
stor talangfull ungdomssida ska vi fortsätta vara en bra förening för simidrotts-
entusiaster även i framtiden.
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BRED VERKSAMHET MED VÄRLDSKLASS SOM MÅL

Karlstads Simsällskap bedriver simidrott för alla. Föreningen är idag representerad
på både nationella och internationella mästerskap. Paralympics, Para EM, Nordiska
Ungdoms Mästerskapen, SM/JSM, Open water, Sum Sim och Masters SM. 
Föreningen verkar för att alla medlemmar utifrån egna sportsliga och sociala behov
får en nivåanpassad och meningsfull simidrottsverksamhet året om. Vår strävan är
att aktivt slussa in nya simidrottare i verksamheten och på så vis bli en av de 
ledande simidrottsföreningarna i Sverige. För att kunna leva upp till det är vi själv-
klart beroende av samarbetspartners som vill stödja verksamheten.

EN ANRIK FÖRENING



Mästerskapströjor, Facebook, hemsidan och inte minst vår hemmaarena Sundsta
bad- och idrottshall med 800.000 besökare per år, är spännande alternativ för de 
partners och sponsorer som vill stärka och visa upp sitt varumärke i en positiv och 
jämlik miljö. Simidrotta hela livet!

KSS Öppet Vatten har bra
flyt och verksamheten växer 
för varje år både på motion 
och tävlingssidan.  

HÖGT STÄLLDA MÅL

Eftersom vi brinner för det vi gör har vi högt
ställda långsiktiga mål. KSS har därför som
målsättning att:

Senast 2025 tillsammans jobbat ihop 5000 klubb-
poäng. Ha minst ett dam och herrlag vid SM/JSM/
Para SM.
Varje år ha ett lag kvalade till Sum-Sim, USM.
Ha minst en licensierad tränare.
Driva en fungerande och utvecklande
simundervisning med alla simidrotterna för en
ökad simkunnighet.
Arrangera en Öppet Vatten Tävling.
Arrangera vattenprovet.
Vartannat år utbilda två distriktsfunktionärer.
Varje år utbilda tio tävlingsfunktionärer.



SIMIDROTTA HELA LIVET! 

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Med över 800 medlemmar har KSS en bred verksamhet inom simhopp,simning/
parasimning och vattenpolo.Våra yngsta simidrottare är 3 år och våra äldsta är
85 år. Här är alla som vill förbättra sin simteknik välkomna.

För att kunna garantera en trygg och sund föreningsverksamshet har KSS en
värdegrund som rättesnöre för allt vi gör. Det handlar om viktiga värderingar som
alla måste följa. Trygg förening och idrottsbrevet är en självklarhet för oss. Vi har 
också utarbetat en föreningspolicy för ungdomsträning, matchning, uttagningar, 
resor och marknadsföring. Med hjälp av vår policy skapar vi en tydlig dialog mellan
simidrottare, tränare, föräldrar och andra berörda. 



KSS VÄRDEGRUND 

- Oavsett kön, religion, ålder, hud färg och sexuell läggning är du välkommen
  till KSS.
- Alla i föreningen arbetar för att barn, ungdomar och vuxna ska känna glädje och
  trygghet i klubben.
- KSS som förening och alla medlemmar ska kännetecknas av rent spel och 
  sportsligt uppträdande såväl på som utanför bassängen.
- Vi vill dra nytta av den kunskap, kraft och gemenska som finns inom klubben.
  Därför verkar klubben för att simidrottare vill engagera sig i föreningen efter 
  avslutad idrottslig satsning.
- KSS verkar för en långsiktig god ekonomi i föreningen.
 

För att hitta rätt nivå mellan gemenskap och framgång har vi skapat ”den röda
tråden”. Det innebär att vi följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa och
Riksförbundets riktlinjer för ungdomsverksamhet till elitsatsning. Dessa styr-
dokument ska genomsyra hela föreningsverksamheten och tydligt visa hur KSS
ser på sådant som träningsintensitet, förkunskaper och krav.

Svensk simlinje spänner från babysim, elitsatsning till masters. 
Den är indelad i åtta nivåer med olika inriktnignar beroende på förkunskap,
ålder och utvecklingsnivå. 

DEN RÖDA TRÅDEN



VIKTEN AV STÖTTANDE 
TRÄNARE OCH FÖRÄLDRAR  

När våra simidrottare tränar och tävlar får de stöd både från tränarna och från dig 
som förälder. Tränarna och föräldrarna är därför oerhört betydlesefulla för sim-
idrottarna och för oss som klubb.

Att vara tränare är ett förtroendeuppdrag som ska präglas av glädje och entusiasm.

Utan föräldrar kan vi inte bedriva den verksamhet vi har idag. Det är inte alltid så 
lätt att veta vad som krävs av en engagerad förälder. Som stöd för dig med idrott-
ande barn i KSS har vi därför satt samman ett antal tips och råd. Se dem som en 
hjälp för att göra träningar, tävlingar och matcher till riktiga höjdpukter för hela familjen.
 

Du har valt att stödja ditt barn i sitt simidrottande: ett mycket bra val!
Hjälp ditt barn att komma i tid till träningen, att ha med sig rätt utrustning och att
vara förberedd dvs sköta kost och sömn.
Tävlingar och matcher är en höjdpunkt för våra idrottare och föräldrar på läktaren
kan bidra med god inramning. Stötta barnen på ett positivt sätt och låt tränarna 
coacha och ge feedback.
Stötta övriga klubbens idrottare, inte enbart ditt eget barn.
Undvik negativa tillrop. Detta gäller även till domare/funktionärer, de behöver
också stöttas positivt.

FÖRÄLDRAPOLICY
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FÖRÄLDRAPOLICY

SPONSOR OCH REKLAMINTÄKTER

• Om du funderar över saker som rör 
  träning, tävling eller match fråga tränarna
  efter, inte under pågående träning.
• Prata med varandra och inte om varandra, 
  respektera olikheter och andras perspektiv.
• Låt barnet idrotta på sina villkor.
• Underlätta för ditt barn att välja sim-
   idrotten, planera inte semestern innan 
   eller under mästerkap.

FÖRÄLDRAPOLICY FORTS.

• Föreningens strategi för att kunna nå de högt uppsatta målet är att satsa
  på att utveckla våra prestationer i och omkring vattnet. Dessa känne-
  tecknas av kvalité, nytänkande, positiv stämning och ett högt engagemang. 
  KSS simidrottare tävlar FÖR Karlstad! 
  Under de senaste åren har KSS tagir flera mästerskapsmedaljer både i 
  parasimning och simning.

• Framgångarna på barn och ungdomssidan ger oss stark framtidstro att 
  bli en toppförening att räkna med framöver. Det är en bra bas för våra 
  samarbetspartners som vill sträka och visa upp sitt varumärke i en positiv
  och jämställd miljö.

• Välkomna att kontakta oss vidare för mer information! 



Kom i kontakt
med oss:

Kansli@karlstadsss.com
www.karlstadsss.com
Facebook: karlstadsss.com
Instagram: kss.starkastivattnet

Simning: coach@karlstadss.com
Öppet vatten: oppettvatten@karlstadsss.com
Simhopp: simhopp@karlstadsss.com
Vattenpolo: vattenpolo@karlstadsss.com
Simidrottsskola: simidrottsskola@karlstadsss.com

Tävlingskommitteen: tavling@karlstadsss.com

Nå din fulla potential

genom gemenskap, 

glädje och engagemang! Nå din fulla potential

genom gemenskap, 

glädje och engagemang! 

 





Simidrott i världsklass för alla,
KSS starkast i vattnet.


