
Lysekils simsällskap 
Verksamhetsåret 2018  
 

 

Tävlingar  
Lysekils simsällskap har som plan att genomföra vår egen tävling Magplasket den 13/5 i år. Vi 

har haft ett utmanarsim i vår redan och kommer att ha ett i höst. Här tävlar klubbens 

medlemmar mot uppsatta tidsmål. När höstens utmanarsim ska ligga är ej bestämt än. Totalt 

avser klubben att delta i 15 tävlingar under året. 

 

Läger 
Föreningen avser att anordna två läger för teknikgrupperna, varav ett dagläger under 

sommaren. 

Ekonomi 
Avser att följa uppsatt budget för verksamhetsåret. 

Fortsätta använda betalmedlet Swish och minska kontanthanteringen. 

Vuxen Crawl och Masters 
Kommer att bedriva grupper under vårterminen och även under höstterminen. 

Mastersgruppen följer terminen och vuxencrawl avslutas i april. Upplägg för hösten blir 

troligen liknande. 

Utbildningar  
Livräddning/HLR kurser under vår och höstterminen för våra ledare. HLR sker alltid två 

gånger per år. 

SA Gul, SA Blå och Plattformen löpande under året för våra ledare, för att höja kompetensen 

och säkerställa kvalitén på vår undervisning. 

Det kommer att genomföras en funktionärsutbildning, steg 1 (i april) samt en repetitionskurs 

för de som redan är funktionärer. De som redan är funktionärer har fått möjlighet att gå en 

uppdatering för att få ha kvar sina licenser.  

Sponsring 

Vi fortsätter att arbeta för att höja antalet sponsorer. 

Aktiviteter och information 
Vattendisco under höstterminen som tidigare år för våra tekniksimmare. Även någon 

aktivitet på våren. 

Löpande information om verksamheten publiceras på vår hemsida samt facebook. 



Simskola och teknikgrupper 
Fortsätta hålla en hög nivå på vår undervisning, med ledartäta grupper i möjligaste mån.  

Sommarsimskola 
Föreningen avser att bedriva sommarsimskola. Denna kommer att ligga under v. 26-27. 

Föreningen avser även att likt föregående år bedriva gratis simundervisning för skolbarn 

under veckorna 26 och 27. 

Medlemmar 
Lysekils simsällskap har idag ca 285 medlemmar som vi bedriver verksamhet för och har som 

målsättning att minst bibehålla medlemsantalet. 

Klubbrum 
Föreningen skall fortsätta hyra vårt klubbrum i simhallen Gullmarsborg i Lysekil. 

Medlemsavgifter 

Nuvarande medlemsavgifter bibehålls. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


