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Grundläggande värderingar inom ÖSA 

 
Örebro Simallians bildades den 3 december av Karlslunds IF/Simning och Örebro Simsällskap. 
Under en lång tid hade medlemmar inom de båda föreningarna ansett att de behövde 
samarbeta på ett högre plan än tidigare. Under de första åren var det enbart elitsimningen 
som fanns inom ÖSA men efter 1994 överfördes all verksamhet till ÖSA från 
moderföreningarna. År 2004 tog ÖSA steget att bli en självständig förening gentemot sina 
moderföreningar. Samma år ansökte ÖSA medlemskap inom Karlslunds IF och är sedan dess 
en av medlemmarna i Karlslunds IF. Det är viktigt att vi kommer ihåg att simningen i Örebro 
har en stark tradition sedan år 1864 då Örebro Simsällskap bildades och år 1923 då 
Karlslunds IF/Simning bildades. Det är viktigt att vi förstår vår historia för att kunna förstå vår 
samtid och framtid.  
 
Detta dokument har tillkommit i en tid av förändring i föreningen. Föreningens verksamhet 
under de senaste åren har ökat och vi har fått ett ökat behov av struktur, förhållningssätt 
och ordning. Detta dokument ska vara ett levande dokument. Styrelsen, kommittéer och 
andra grupper inom föreningen ska ha detta dokument som vägledning i sitt arbete i 
verksamheten. Styrelsens främsta uppgift blir att ha ett framåtsyftande arbete ständigt 
pågående. Det är av vikt att styrelsen söker nya vägar och metoder för att utveckla klubben. I 
ett led i denna utveckling har klubben ett starkt samarbete med SISU Idrottsutbildarna i 
Örebro.  
 
Det åligger klubbens medlemmar att ha tagit del av detta dokument. Det åligger även 
styrelsen och kommittéer att sprida information om dokumentet.  
 
Dokumentet ska inför varje årsmöte revideras och levandegöras.  
 
Örebro Simallians (ÖSA) syftar till 
 

• att bedriva verksamhet (simning, konstsim, simning för funktionshindrade och 
simhopp) för intresserade barn och ungdomar så att de ges möjlighet att utöva och 
utveckla sig i simsport 

• att bedriva verksamhet på tävlingsnivå för ungdomar så att de ges möjlighet att nå 
framskjutna placeringar vid tävlingar på olika nivåer 

• att bedriva verksamhet för barn och ungdomar så att de ges möjlighet till social 
utveckling. 

 
ÖSA:s verksamhet skall kännetecknas av 
 

• öppenhet, tillgänglighet, ärlighet, gott kamratskap och ömsesidigt förtroende 
• hög kvalité i verksamheten på alla plan från simskola till tävlingsnivå 
• möjlighet till stort föräldraengagemang på ideell basis. 
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Förhållningssätt 
Samtliga verksamma inom ÖSA skall ha öppenhet, ärlighet och respekt för andra människor 
som ledstjärnor. Detta innebär  
 

• för styrelsen att verka för att alla nivåer av simidrott, från nybörjar- till elitstadium, 
ges möjlighet till utveckling. Synpunkter från tränare, andra aktiva, passiva 
medlemmar samt föräldrar utgör därvid en viktig källa. Styrelsen skall verka för att 
fusk och bruk av droger inom simidrotten undviks och i eventuellt förekommande fall 
beivras. Styrelsens arbete skall syfta till att utveckla verksamheten så att ÖSA når en 
framskjuten placering inom simidrotten. Inom ÖSA:s verksamhetsområde förutsätter 
en elitnivå en bred basnivå. Styrelsen välkomnar elitsatsande ungdomar att samträna 
med ÖSA även vid medlemskap i andra föreningar.  

 

• för tränare att alltid visa engagemang vid kontakt med simmare, deras föräldrar samt 
vid kontakter med tränarkollegor inom andra klubbar. Tränare utgör ”första fronten” 
och skall därför alltefter eget önskemål ges möjlighet till vidareutbildning. Varje 
tränare blir ett föredöme för sina simmarungdomar och det är därför viktigt att 
föregå som gott exempel. Vid träning skall tränare sträva efter att komma i god tid, 
vara omklädd i ÖSA-träningskläder och ge klara direktiv till simmarna. Vid tävling skall 
tränaren uppmuntra de aktiva att heja på sina kamrater och applådera motståndare. 
Tränare skall verka så att de aktiva uppfattar träning och andra sammankomster som 
roliga och stimulerande utan att ge avkall på kvalitén. Tränare skall verka för att den 
utarbetade verksamhetsplanen genomförs. 

 

• för aktiva att uppträda på sådant sätt att klubben väcker respekt. Fusk och andra 
vägar till tillfällig framgång kommer aldrig att accepteras. All framgång skall nås 
genom ärlig kamp. Den aktive har alltid en skyldighet mot andra inom 
träningsgruppen/tävlingsgruppen att visa gott kamratskap, vara ett stöd vid motgång 
samt delta i glädjen vid framgång. Vid tävling där andra klubbar deltar skall aktiva 
sträva efter att uppträda i klubbdräkt. Den aktive erinras om att ÖSA:s rykte på lokal, 
regional och nationell nivå till stor del grundläggs av vårt uppträdande då vi träffar 
andra klubbar. 
 

Vår vision 
 

”I gemenskap, med passion och glädje, erbjuda sim-idrott för bredd och elit.” 
 

Våra mål 
 

• ÖSA bibehåller Örebros bästa simskola 
• ÖSA har en ekonomi i balans och ett eget kapital på minst 25% av omsättningen. 
• ÖSA är alltid representerade i samtliga mästerskap i alla discipliner. 
• ÖSA ska ha ett långsiktigt avtal med en simidrottsanläggning (Gustavsvik) 

 

Specifika mål är: 
• ÖSA har deltagare på internationella mästerskap samt deltar med konstsimmare i OS 

år 2012. 
• ÖSA har en anställd simcoach 2013. 
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Policys 

 
Under ett antal år har föreningen arbetat med att ta fram olika policys för vår verksamhet. 
Dessa policies är vägledande för dig då du är medlem och verksam i Örebro Simallians. Vi har 
tagit fram dessa policies för att strukturera upp verksamheten samt för att göra det tydligt 
för alla medlemmar vilken värdegrund vi tillsammans står för. Styrelsen, tränare och 
simidrottare uppmuntras att delta i utvärderingen och uppdateringen av våra policies. Detta 
dokument är ett levande dokument och ska hållas levande av alla. 

Föräldrapolicy 
 
ÖSA förväntar av dig som förälder: 
 

• Att Du ser till att barnet kommer säkert till och från Gustavsvik. 
• Att barnet har utrustning för sin simidrott. Tränaren upplyser om vad som behöver 

köpas in och var man kan köpa. 
• Att omkring en till två gånger per termin bidra med fikabröd som Du bakar eller 

inhandlar och som sedan säljs i samband med tävlingar. 
• Att vid tävlingar på Gustavsvik förväntas Du hjälpa till som förälder till att börja med 

på nybörjartävling som fikaförsäljare eller funktionär. 
• Att när Ditt barn börjar tävla ska Du eller en anhörig gå en funktionärskurs (simning).  
• Att Du hjälper till vid tävlingar i klubbens regi. 
• Anmäl och avanmäl ditt barn till tävlingar i god tid till din tränare. 
 

 
Du som förälder kan förvänta dig av ÖSA: 
 

• Du erbjuds en funktionärsutbildning som är ett bra sätt att lära sig mer om ditt barns 
simidrott. 

• Ditt barn bemöts av utbildade ledare 
• Ditt barn får chansen att utvecklas i sin takt 

 
Vid tävlingar inom 10-15 mils radie från Gustavsvik är det Du som förälder som skjutsar till 
och från tävlingen. Föräldrar till de barn som ska tävla kommer överens om vem som kör. 
Den som åker med betalar 5 kr/mil till chauffören. Samling inför tävlingar sker på Gustavsvik 
och samlingstid står i det PM som finns på hemsidan innan tävling. 
 
Fastställd av styrelsen 091102 
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Trafikpolicy 
 
Örebro Simallians har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och NTF skapat ett 
trafikpolicydokument. Detta dokument har tillkommit i ett led att kvalitetssäkra 
föreningens transporter till och från tävlingar och även till och från träning.  
Örebro Simallians är med och arbetar för ett förverkligande av 0-visionen för trafiksäkerhet, 
att INGA (0) skall dödas eller (svårt) skadas av/i trafiken i samband med ÖSA:s verksamhet. 
Detta innebär ett åtagande från ÖSA:s sida att verka för att aktiva, föräldrar och anställda 
inom ÖSA följer policyn. 
 
Vid transporter som sker i föreningens regi att: 

• Föraren skall följa gällande trafikregler. 
Därefter anpassa hastigheten efter väglaget! Tänk på att det är andras barn i 

bilen/bussen. 

• Föraren ska tillse att samtliga passagerare använder bilbälte samt använder 
bilbälte själv. 
Fler personer än vad som finns bältanvisade platser skall inte färdas i fordonet. 

• Föraren skall ha haft körkort i minst 24 månader (inget provkörkort) och vid 
körning av minibuss bör föraren ha genomgått halkutbildning för minibuss. 

• Fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning och ha godkända däck.  
Det åligger föraren att tillse att rätt däck är monterade beroende på väder. 

• Passagerare ska underlätta för föraren så långt som möjligt (lugn miljö). 

• Alla som cyklar till och från av ÖSA arrangerad verksamhet bör ha cykelhjälm, 
alla under 15 år SKA (enligt ny lagstiftning från 050101) ha cykelhjälm. 

• Vid mörkercykling/åkning använda godkänd belysning och reflex. 
Alla aktiva, föräldrar och anställda skall uppmanas att använda cykelhjälm vid cykling 

eller åkning med inlines till och från aktiviteter anordnade av ÖSA. 
 
Tänk på: 

• Reflexer på barn som åker till och från träningarna.  
• Vid resor bör en mobiltelefon finnas i varje bil om något skulle hända.  
• Utrustningen i fordonen.  
• Vid tveksamt väglag – eller andra svårigheter – starta inte eller avbryt. Överväg andra 

alternativa lösningar. 
• Extra kostnader kan vara små jämfört med om en olycka skulle inträffa.  
• Åk i god tid för att undvika stress.  
• Vid längre resor tänk på raster och ev. förarbyte.  
• Stressa inte föraren.  
• Våga vägra åka med någon som kör för fort.  

 
Vi – ÖSA – har ansvar för att alla som transporterar på vårt uppdrag förstår och tar sitt 
ansvar för våra medlemmars säkerhet. 
 
Fastställd av styrelsen 091102 
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Policy för våra aktiva 
 
Som simidrottare i ÖSA kommer jag att 
 

• ha hög närvaro 
• komma väl förberedd beträffande mat och vila vid såväl träning som tävling 
• meddela frånvaro i god tid till tränare (omgående då jag vet att jag inte kan delta i 

träning/tävling) 
• komma i tid och vara ombytt och klar när träning börjar 
• göra mitt bästa under träning och tävling 
• visa entusiasm för att sprida träningsglädje 
• följa tränarens instruktioner och råd  
• ansvara för att återställa ordningen i gemensamma utrymmen (t.ex. kansli och förråd 

angående sopor och allmän ordning) 
• följa badanläggningens regler och visa hänsyn (t.ex. byta om i omklädningsrum, inga 

ytterkläder i badet, ej använda nödutgång, ej ockupera duschutrymmet för länge vid 
hög beläggning i badanläggningen) 

• stötta mina kamrater och vara en god kamrat - vara mot andra som jag vill att andra 
ska vara mot mig 

• representera ÖSA och vara klädd därefter vid träning och tävling. 
• ta upp frågeställningar direkt med den det berör, eller be om hjälp från ledare att 

lösa en eventuell konflikt - för att främja god kamratskap 
 
Reviderad 2010-01-18 av Annika Granberg enl beslut styrelsemöte 2010-01-11. 
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Policy för våra tränare 
 
Klubbens tränare är den viktigaste förmedlingslänken av information till och från de aktiva. 
 
ÖSA förväntar sig av Dig som tränare att: 
 
 Ansvar inför föräldrar. 

 
• Annordna föräldramöte inför varje terminsstart. Vid mötet skall följande behandlas: 

- Presentation av föreningens organisation och målsättning 
- Genomgång av vilka principer som gäller vid uppflyttning. 
- Presentation av träningsplaneringen, dess olika moment och vad de syftar till. 
- Presentation av tävlingsplaneringen och hur den styrs av målsättningen. 

 
Tränaren ska vid dessa tillfällen anlita personer i styrelsen för hjälp med information. 

 
• Innan terminsstart delge tävlings- och träningsplaneringen för gruppen. 
• Anmälan görs i samråd med föräldrar och simidrottare. 

• Diskutera och stämma av planerade uppflyttningar. 
• I samband med att träningen startar inför höstterminen inbjuda föräldrarna till en 

öppen träning där de har möjlighet att studera hur träningen bedrivs och på 
bassängkanten ställa frågor till tränaren. 

• Om frånvaron är hög eller andra problem uppstår, kontakta föräldrarna och diskutera 
problemet med dem. 

 
 Ansvar inför den aktive 

 
• Visa engagemang. 

• Planera och utforma träningen och tävlingar i enlighet med föreningens policy. 
• Utveckla träningen på land och i vatten genom att Du alltid tar chansen till att 

fortbilda dig som tränare. 
• Tydliggöra föreningens målsättning. 
• Presentera och förklara tränings- och tävlingsplaneringen. 
• Genomföra målsättningssamtal och upprätta individuella mål får de aktiva, samt 

kontinuerligt göra uppföljningar. 
• Stötta och motivera den aktive i sin karriär och utbilda den aktive till att bli en 

medveten simidrottare. 
• Vid behov lyssna, trösta och stötta när någon har problem. 
• Registrera den aktives utveckling.  
• Informera om de beslut som fattas av styrelse och kommitté och som berör den 

aktive. 
• Hög närvaro. 

 

Tränarens ansvar mot ÖSA 
 

• Noga följa den upprättade verksamhetsplanen. 
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• Följa Ditt tränaravtal. 
• Följa upprättad budget. 
• Läsa och omsätta de beslut som fattas. 
• Delta i kommittémöten och där rapportera gruppens verksamhet, samt ta upp frågor 

av allmänt intresse. 
• Noga registrera de aktivas närvaro på aktivitetskort och i god tid lämna in dessa. 
• Du som tränare skall omgående informera kansliet om eventuella förändringar i 

grupperna t ex simmare som hoppat av, tillkommit eller ev ändrade tider. Detta är en 
viktig punkt i vår strävan att alltid kunna hålla aktuella grupplistor. 

• Följa badanläggningens regler och föreskrifter. 
• Anmäl och avanmäl dina simidrottare till tävlingar i god tid till kansliet. 

• Du är inte tränare och simidrottare på samma tävling. Du kan ställa upp och tävla för 
ÖSA men då på andra tävlingar. Du betalar samma avgifter som en simidrottare gör. 
Du betalar även licensavgift. 

 
ÖSA upprättar avtal mellan föreningen och tränare. I dessa regleras tränarens uppgifter samt 
ersättning för nedlagt arbete. 
 
Tränare insänder till kansliet underlag som visar antalet tränartimmar månads- eller 
kvartalsvis varefter arvodet utbetalas per den 25 i aktuell månad. Timrapporten skall lämnas 
till kommittéansvarig senast den sista i varje månad. Därefter ska timrapporten attesteras 
och av kommittéansvarig sändas till kansliet senast den 10 i månaden efter. 
 
Tränare erinras om skyldigheten att till kansliet i god tid inlämna skattsedel, beslut om 
jämkning av skatt, beslut om skattebefrielse etc. 
 
Fastställd av styrelsen 091102. Reviderad 100303 
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Tack! 
 
Styrelsen tacka alla som deltagit i remissrundan av detta dokument! Vi vill särskilt rikta ett 
särskilt tack till Kristin Stenman på SISU Idrottsutbildarna som tillsammans med sina kollegor 
bidragit till att denna handbok blivit till. 
 
 
Styrelsen 


