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Förord   
Kungsbacka Simsällskap, KbSS, bildades 27 maj 1974 och föreningen har sin hemort i 

Kungsbacka. Föreningen har som ändamål främja simkunnighet och erbjuda simning för alla 

oavsett ambitionsnivå. KbSS verkar i enlighet med idrottens mål och inriktning och har 

Riksidrottsförbindeds stadgar i grunden. Denna policysamling avser att på ett enkelt sätt 

förtydliga KbSS ståndpunkt i olika frågor såsom såväl lagliga som olagliga rusningsmedel, 

prestationsförhöjande substanser men även hur vi förhåller oss med varandra i föreningen.  

Med cirka 1250 aktiva medlemmar är KbSS en av de större ungdomsidrottsföreningarna i 

Kungsbacka kommun. Ett av våra stora mål är att få så många som möjligt i Kungsbacka 

simkunniga.   

KBSS är en bredd- och elitförening som vill:  

   

• Tillhandahålla simundervisning för alla.   

• Hålla hög kvalitet i all undervisning.   

• Ge möjlighet för simning som sport.   

• Skapa klubbkänsla och social gemenskap.   

  

KbSS bedriver verksamhet från 4 års ålder då börjar man i simskolan och till vuxen 

verksamhet med vuxencrawl och aktiva masterssimmare. Mer att läsa om föreningen finns 

på: http://www.kbss.nu/start/?ID=92821  
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Policysamling   
KbSS är en idrottsförening som arbetar med idrottande, gemenskap, kamratskap och social 

fostran. För oss är det viktigt att våra barn utvecklas i detta. Ett led i detta arbete är att ha 

policys/hälsocertifiering där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och 

skall vara till stöd för aktiva, ledare, föräldrar och styrelse.   

  

Föreningens ambition är att alla ledare, föräldrar och simmare skall känna till föreningens 

värdegrund och regler. Policysamlingen avser vara ett stöd för alla medlemmar om var vi 

som förening står för och hur eventuella avvikelser mot vår värdegrund och policy skall 

hanteras.   

  

Policy samlingen publiceras på föreningens hemsida där medlemmar löpande uppmanas att 

ta del av policysalingen. Policysamlingen skall vara tydlig och lättförstådd och skall inte 

uppmuntra eller skapa nyfikenhet kring rusningsmedel, snarare avser policysamlingen för att  

 

på ett tydligt sätt beskriva vad som är accepteras och även konsekvensen av at inte följa 

föreningens policyer.   

Tränare informerar aktiva och föräldrar på regelbundna föräldramöten. Vid större 

föreningssammankomster har och kommer även i fortsättningen föreningen genomföra 

aktiviteter för att befästa vår värdegrund.   

  

Den som upptäcker att någon enskild eller grupp inte följer våra policyer skall i första hand 

påpeka detta till den eller de som avvikelsen berör. Om avvikelsen är av grövre art (brottslig) 

eller upprepande av en mer ringa art skall i första hand klubbchefen kontaktas. Klubbchef 

konfererar om lämplig handlingsplan. Upprepande avvikelser eller grova/brottsliga 

avvikelser kan leda till tillfällig eller permanent avstängning från all verksamhet i föreningen.  

Beslut om detta tas av styrelsen.   

Vid tvist om hur dokumenten skall tolkas, skall i första hand klubbchefen och i andra hand 

styrelsen konsulteras. Styrelsen har rätt att vidta åtgärder såsom suspendering av medlem 

för den som upprepade gånger trots varningar fortsätter bryta mot klubbens policyer.   

  

• Vi informerar kontinuerligt på möten för aktiva, föräldrar, ledare samt styrelsen.   

• Alla policyer finns tillgängligliga på föreningens hemsida.   

  

KbSS följer gällande lagstiftning angående sniffning, alkohol och tobak. Det innebär 

nolltolerans för ungdomar under 18 år i samband med aktiviteter i föreningens regi. 

Medlemmar över 18 år och andra vuxna med anknytning till KbSS brukar inte alkohol i 

samband med idrottsaktiviteter och restriktivt vid övriga KbSS-aktiviteter.   

Användning av narkotikaklassade preparat är olagligt. Givetvis är bruk/innehav av alla 

narkotika klassade eller rusframkallande substanser förbjudna. Föreningen kommer att 

polisanmäla varje olaglig avvikelse. Även lagliga substanser som intas i rusningssyfte är inte 

accepterat.  
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Drogförebyggande arbete  

Policy gällande tobak   
Allmänt   

KbSS uppmuntrar ungdomar och att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan 

tobaksrökning och snus, genom att ledare och aktiva görs medvetna om dess negativa 

inverkan.   

  

KbSS tillåter inte att utövare under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning 

eller annan föreningsverksamhet.   

  

Under föreningsaktivitet bör man som ledare avstå från att använda tobak. KbSS belyser i 

samband med intern utbildning och sammankomster för tränare, aktiva och ledare vikten av 

kunskap kring tobakens effekter.  

  

KbSS vill även verka för att dess ledare och aktiva blir medvetna om tobakens negativa 

inverkan på individ och miljö och arbetar även för en minskad konsumtion. Vi vill också verka 

för, utöver vad tobakslagen anger, att skapa en så tobaksfri miljö som möjligt.   

  

Handlingsplan/åtgärd   

Om vi skulle upptäcka tobaksbruk på underårig utövare gör vi på följande vis:  

   

• Hänvisning till gällande tobakspolicy inom klubben.   

• Enskilt samtal och kontakt med förälder utförs av tränare/ledare i första hand.   

• Simmare över 18 år, föräldrar eller andra medlemmar i föreningen som nyttjar tobak 

skall påminnas om hens inverkan på yngre medlemmar som förebild. Enskilt samtal 

utförs av vuxen eller klubbchef.   

  

Ansvarig   

Ansvariga för att följa policyn är gemensamt för utövare, föräldrar, tränare, ledare, 

klubbchef och styrelse. Det yttersta ansvaret ligger dock på styrelse och klubbchef, dit alla 

medlemmar vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att 

hantera.  
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Policy gällande alkohol   
Allmänt   

• KbSS följer gällande lagstiftning angående alkohol, som innebär 18 årsgräns för 

alkoholintag i Sverige. Föreningen tillåter aldrig att våra ungdomar dricker alkohol i 

anslutning till träning, tävling och annan föreningsverksamhet. KbSS har nolltolerans 

för alkohol för medlemmar under 18 år i enlighet med svensk lagstiftning.   

• Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar som förebild 

inför KbSS och föreningens ungdomar. Det visar klubbens ledare och simmare genom 

att inte:   

  

– Dricka alkohol under pågående ledaruppdrag vid resa, läger, tävlingar eller 

inom andra verksamheter där man deltar med föreningens ungdomar.   

– Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.   

– Dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.   

  

• KbSS följer gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid ev.  

utskänkning av alkohol i samband med kringarrangemang.   

• Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild 

för sina ungdomar.   

• KbSS belyser vikten av kunskap kring alkoholens effekter i samband med intern 

utbildning och andra sammankomster för tränare, aktiva och ledare.   

  

Handlingsplan/åtgärd   

Om vi skulle upptäcka att någon utövare under 18 år druckit alkohol gör vi på fölande sätt:   

  

• Enskilt samtal och kontakt med förälder. Utförs av tränare/ ledare.   

• Vid upprepande tillfällen och vid tanke om missbruk kontaktas förälder och vid behov 

sociala eller polismyndigheter.   

  

Vid misstanke om alkoholproblem hos våra ledare.   

• Anordnas enskilt samtal där hjälp och stöd erbjuds. I allvarliga fall kan avstängning 

förekomma.   

  

Ansvarig   

Ansvariga för att följa policyn är gemensamt för utövare, föräldrar, tränare, ledare, 

klubbchef och styrelse. Det yttersta ansvaret ligger dock på styrelse och klubbchef, dit alla 

medlemmar vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att 

hantera.  
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Policy gällande sniffning och narkotika   
Allmänt   

Användning av narkotika klassade preparat är olagligt och KbSS följer lagstiftningen och tar 

avstånd från allt användande av narkotikaklassade preparat och andra substanser som går 

att inandas eller på annat sätt användas i rusningssyfte. Föreningen verkar för ett samhälle 

fritt från dessa.   

  

Handlingsplan/åtgärd   

Om vi skulle misstänka och/eller upptäcka att någon av våra medlemmar använt narkotika 

eller rus framkallande medel/ämnen i anslutning till tävling, träning eller annan förenings 

arrangemang, gäller följande:   

  

• Enskilt samtal med berörd person, kontakt med förälder i de fall personen är 

minderårig.   

• Vid behov eller misstanke om brott tas kontakt med sociala myndigheter och polis.   

  

Ansvar   

Ansvariga för att följa policyn är gemensamt för utövare, föräldrar, tränare, ledare, 

klubbchef och styrelse. Det yttersta ansvaret ligger dock på styrelse och klubbchef, dit alla 

medlemmar vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att 

hantera.  
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Policy gällande doping   
Allmänt   

Medlemmar i KbSS omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och 

antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själva ansvarig för att känna till och följa 

RF:s dopingregler. Röd-Gröna listan ger vägledning för användande av läkemedel och 

dopinglistan innehåller dopingklassade substanser. (se www.rf.se)   

  

RF:s "röda lista" delas ut till aktiva tävlingssimmar och deras familjer och klubben ska 

tillhandahålla information om eventuella dispenser för dopingklassade läkemedel. Utöver 

detta är det alltid individens ansvar inte få i sig otillåtna preparat.   

  

All användning av dopingpreparat är förbjuden och är aldrig accepterad.  

   

Handlingsplan/åtgärd   

Vid misstanke och/eller upptäckt att någon av våra medlemmar använt dopingklassade 

preparat följande:   

 

• Enskilt samtal med berörd person, kontakt med förälder om personen är underårig.   

• Anmälan till dopingpolis.   

• Vid behov kontakt med sociala- och eventuell polismyndighet.   

  

Ansvar   

Ansvariga för att följa policyn är gemensamt för utövare, föräldrar, tränare, ledare, 

klubbchef och styrelse. Det yttersta ansvaret ligger dock på styrelse och klubbchef, dit alla 

medlemmar vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att 

hantera.  
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Policy gällande kosttillskott och energidrycker  
Allmänt   

KbSS följer Riksidrottsförbundets policy för kosttillskott. KbSS avråder från allt bruk av 

osäkert kosttillskott och energidrycker. Protein och vitamintillskott kan behövas i tyngre 

träningsperioder, men alla aktiva rekommenderas starkt att konsultera med tränare eller 

klubbchef före införskaffande eller bruk av kosttillskott. Ytterst ansvarig är individen för att 

inget preparat intas som inte är tillåtet i enlighet med dopingpolicyn.   

  

• I KbSS avråds alla utövare bestämt från att använda alla former av kosttillskott och 

energidrycker.   

• Vi bedömer att det finns stor risk att "misstagsdopa" sig då många kosttillskott idag 

visat sig innehålla spår av ämnen och substanser som är otillåtna. (se www.rf.se)  

  

Handlingsplan/åtgärd   

Föreningen informerar om en god kosthållning. Där vikten av väl sammansatt kost och dryck 

är en förutsättning för en optimal träningseffekt samt återhämtning.   

  

Ansvar   

Ansvariga för att följa policyn är gemensamt för utövare, föräldrar, tränare, ledare, 

klubbchef och styrelse. Det yttersta ansvaret ligger dock på styrelse och klubbchef, dit alla 

medlemmar vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att 

hantera.  
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Policy gällande läkemedel   
Allmänt   

I KbSS är det inte tillåtet att använda prestationshöjande läkemedel som inte är ordinerat av 

läkare. RF har tagit fram en Röd-Grön lista som omfattar alla Sveriges läkemedel. Röd-gröna 

listan finns att tillgå på RF:s hemsida där man kan ta reda på om läkemedel innehåller något 

ämne som är dopingklassade.   

  

Av läkare föreskrivna läkemedel som kan innehålla förbjudna eller prestationshöjande 

preparat skall rapporteras till ansvarig klubbchef och vid tävling till ansvarig tränare. 

Läkarintyg skall styrka ordinationen.   

  

Handlingsplan/åtgärd   

Om vi upptäcker att en medlem i föreningen använder otillåtna läkemedel gör vi följande:  

  

• Enskilt samtal och i de fall de är underåriga, kontakt med förälder så att denna kan 

vidta åtgärder. Utförs av tränare/ledare eller klubbchef.   

• Hänvisning till gällande policy i klubben.   

• Erbjuda stöd och hjälp av föreningen   

  

Ansvar   

Ansvariga för att följa policyn är gemensamt för utövare, föräldrar, tränare, ledare, 

klubbchef och styrelse. Det yttersta ansvaret ligger dock på styrelse och klubbchef, dit alla 

medlemmar vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att 

hantera.  
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Värdegrundspolicy  
Allmänt   

Kungsbacka Simsällskap, KbSS uppmuntrar alla medlemmar att leva och lära utifrån 

föreningens värdegrund: Glädje, omtanke, respekt och kvalité. All verksamhet skall 

genomsyras av dessa ledord. Som stöd för våra värderingar finns olika policys som reglerar 

vad som är ok och vad som inte accepteras. Handlingsplan/åtgärd och ansvarig för att styra 

upp en situation se nedan samt respektive policydokument.  

  

Medlemmar som inte accepterar vår värdegrund kan inte heller vara medlemmar i vår 

förening. För att vi skall ha en trevlig förening där alla kan trivas och utvecklas behöver vi 

sprida glädje mellan varandra. Vi behöver vara omtänksamma och respektera varandras 

olikheter. Om vi gör detta och har en ambition att genomföra våra aktiviteter med hög 

kvalité så kommer vi tillsammans att ha en bra förening som bygger på gemensamma 

värderingar.  

  

Handlingsplan/åtgärd   

Om någon inte följer våra värderingar gör vi på följande vis.   

  

• Hänvisning till detta dokument samt övriga policydokument.   

• Enskilt samtal och kontakt med förälder utförs av tränare/ledare i första hand.   

• Simmare över 18 år, föräldrar eller andra medlemmar i föreningen som inte 

respekterar våra värderingar skall påminnas om att han eller hennes agerande inte 

följer vår värdegrund. Enskilt samtal utförs av vuxen eller klubbchef.   

  

Ansvarig   

Ansvariga för att följa våra värderingar är gemensamt för utövare, föräldrar, tränare, ledare, 

klubbchef och styrelse. Det yttersta ansvaret ligger dock på styrelse och klubbchef, dit alla 

medlemmar vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att 

hantera  

  

Gemensamma värderingar  

Kungsbacka Simsällskap har under 2018 gemensamt med aktiva simmare, anställd personal 

och styrelse fastställt vår förenings värdegrund. Värdegrunden bygger på 4 ledord:  

  

• Glädje  

• Omtanke  

• Respekt  

• Kvalité  

Nedan beskrivs handlingar som främjar ledorden samt konsekvenser som följer av att inte 

agera i enlighet med vår värdegrund. Vi är alla värda lika mycket, allas åsikter och 

synpunkter ska respekteras. Vi arbetar aktivt för att alla aktiva, ledare och anhöriga ska 

känna sig trygga och att vi bryr oss om varandra.  
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Glädje  
Handling:  

Peppa andra / muntra upp / stötta  

Vara Positiv/ positiv inställning / ge en positiv känsla  

Låta ALLA vara med. Prata med ALLA innan- och efter träningen, ha kul med ALLA  

Ge komplimanger/positiva kommentarer  

Man själv är glad och sprider positiv energi/snällt beteende  

Ha roligt, skratta, lekar  

Glädjas åt andras framgångar  

Säga hej till alla  

Vara snäll / Hjälpa varandra  

Man är engagerad och bryr sig om andra  

Att vara glad sprider sig till andra  

Gemenskap  

Möta andra med bra beteende  

Kramas  

Respektera  

  

Konsekvens:  

Negativa leder sämre till framgång för alla även laganda/stämning  

Slutar att simma, färre på träning  

Kan såra någon, någon blir sur/arg  

Dålig stämning/sammanhållning  

Kan bli tråkigt att träna   

Får inga nya vänner  

Uppmuntra någon till det bättre  

Mot person/personer blir ledsna/sura  

Mot person/personer bli irriterade tillbaka  
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Omtanke  
Handling:  

Positivt feedback/peppa/komplimanger – framförallt om man är ledsen eller har en dålig dag  

Inkludera, lämnar ingen ensam. Tar hand om varandra i alla situationer, bry sig  

Delar med sig och respekterar folks olika kvalitéer  

Peppar och tröstar/muntrar upp  

Lyssna på ALLA  

Inte egoistisk & kaxig  

Bra vinnare och bra förlorare  

Man peppar och hjälper varandra (finns där för andra) Heja  

Hur mår du?  

Dela med sig  

Ta hand om varandra  

Behandlar andra på ett bra sätt  

Vara snäll mot ALLA  

  

Konsekvens:  

Känner sig ensam/utanför  

Känner ingen gemenskap  

Dålig stämning  

Det blir tråkigt att träna  

Färre simmare, dålig laganda/stämning  

Folk kan känna sig utanför  

Man blir inte snälla tillbaka  

Ego  

Många blir ledsna och arga  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

 

Sida 14 av 20  

  

Respekt  
Handling:  

Lyssna på varandra, låta ALLA prata  

Behandla andra som du själv vill bli behandlad – håll god ton  

Respektera ALLA  

Inte vara taskig  

Respekterar starttider på träning  

Skämta inte på andras bekostnad  

Respektera alla för dem de är  

Respektera andras tränings vilja  

Respekterar andras tankar och åsikter samt andras egendomar  

Respektera sig själv  

Behandla andra som du själv vill bli behandlad  

Peppa och prata med andra – av de som man inte umgås med mest  

Säga hej till alla  

Se andra  

Inkludera  

Ta hänsyn till andras behov, inte bara tänka på sig själv  

Lyssna på ALLA både tränare och simmare  

  

Konsekvens:  

Folk tar inte hänsyn  

Tråkigt att gå till träningen/träna  

Får ut mindre av träningen  

Folk blir på sämre humör  

Sämre sammanhållning/laganda  

Känner sig mindre värd  

Stökigt, ingen kontroll, dålig laganda/stämning  

Besviken, frustrerad  

Respektlös  

Prata i mun på varandra  

Blir ledsna  

Känner sig dåligt behandlade  
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Kvalité  
Handling:  

Alla gör sitt bästa, engagemang  

Bra tränare/ledare  

Bra träningstider/roliga träningar  

Roliga läger  

Variation, kompromiss  

Kommer i tid, hålla tider  

Göra passet som står på tavlan  

Bra möjligheter (bra resurser)  

En bra miljö  

Bra vänner  

Bra utrustning att låna  

Feedback  

Individuellt  

Lyssna och göra  

Utrusning med sig  

Tänka på tekniken  

Simma bättre = glad  

Simma snabbare  

Använda träningstillfället  

Tränarna är glada  

Lyssnar, på tränare och gör allt hon/han säger  

Inte fråga när träningen är slut  

  

Konsekvens:  

Sämre resultat på tävlingar.  

Leder till färre framgångar och dålig stämning i gruppen.  

Dom utsätter oss inte för något farligt.  

Ingen mening med sporten  

Konflikt, färre simmare  

Skador  

Vi simmar sämre/långsammare och vinner sällan  

Favorisering  

Kommer sent  

Dålig stämning  

Allt blir ineffektiv  
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Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld   
Allmänt   

KbSS verksamhet skall genomsyras av glädje och gemenskap där alla skall känna sig trygga 

och behandlas med respekt. Detta gäller i samtliga åldersgrupper. I KbSS acceptera ingen 

form av mobbing eller kränkande handling. Du har kommit till föreningen för att trivas, 

utvecklas, må bra och respektera för den du är.   

  

Alla inom föreningen skall föregå med gott exempel genom att behandla alla lika och med 

respekt. Ingen skall utsättas för fysiska eller psykiska kränkningar. Detta gäller givetvis alla 

medlemmar och anställda i föreningen. KbSS har nolltolerans mot fysiskt och psykiskt våld.  

   

Med fysiskt våld avses:   

  

• kroppsligt våld som orsakar smärta och skada på kroppen. Exempelvis sparkar, 

knuffar, örfilar, slag, luggning, piskrapp med handduk etc. Oavsett syfte eller 

andemening är detta inte accepterat.   

• Med psykiskt våld avses   

  

– Utanförskap   

– Grovt språk   

– Kränkningar genom förnedrande och förolämpande ord   

– Förföljelse, tvång, hot och skapande av rädsla   

– Trakasserier   

– Att prata om någon istället för att prata med någon i negativ mening   

  

Sexuella trakasserier/övergrepp   

I KbSS ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på 

grund av könstillhörighet eller sexuell läggning. I föreningen accepteras ingen form av 

sexuella trakasserier. KbSS följer de riktlinjer och den handlingsplan som 

riksidrottsförbundet förordar. (www.rf.se).  

  

Sexuella trakasserier kan innebära allt från kränkande kommentarer och blickar till att någon 

sprider rykten eller tar på någon, utan tillåtelse.   

Det är bara man själv som kan avgöra om det är trakasserier eller inte. Ingen ska behöva 

utsättas för trakasserier, oavsett om de handlar om sex, kön, sexuell läggning eller något 

annat.   

  

Ibland kan gränsdragningen kännas svår. Det kanske börjar som något välmenande, men går 

över till något obehagligt. Till exempel om en vänskaplig kram går över till en obehaglig 

närkontakt när den man kramar plötsligt börjar trycka sin kropp mot en. Eller om någon 

lägger en hand på ens axel på ett sätt som till en början känns helt naturligt, men som känns 

mindre naturligt när handen börjar glida ner över ryggen. Det som någon tycker är roligt 

http://www.rf.se/
http://www.rf.se/
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kanske någon annan uppfattar som kränkande. Men det är bara ens egen upplevelse som 

räknas. Det är man själv som avgör om man blir trakasserad eller inte.   

  

Budskap till ledare och föräldrar:   

  

• Var lyhörd och observant och blunda inte för problemen   

• Var rättvis   

• Om problem uppstår ta dem individuellt med dem de berör.   

• Föregå med gott exempel. Markera din ställning   

• Bagatellisera aldrig en kränkande handling, reagera även om handlingen inte verkar 

vara allvarlig.   

  

Budskap till aktiva:  

   

• Det är aldrig ditt fel om du känner dig illa behandlad.   

• Du får aldrig acceptera att vara ett offer.   

• Du måste prata med någon du har förtroende för, kompis, ledare eller annan vuxen.   

• Respektera andra och deras kropp och egendom.   

  

Handlingsplan/åtgärd   

• Den som inte följer våra regler och vår policy vad det gäller mobbing och kränkande 

behandling skall tillrättavisas.   

• I första hand genom enskilt samtal med tränaren.   

• För de fall man inte klarar av att lösa frågorna kontaktas klubbchefen, i detta läge bör 

även förälder till berörda närvara.   

• Om problemet skulle fortsätta trots tillrättavisning kommer föreningen att överväga 

avstängning från samtliga föreningsaktiviteter.   

• Vi går igenom policyn gemensamt med alla våra ledare regelbundet. Varje ledare i 

respektive grupp går igenom policyn vid uppstart av ny säsong.   

• Syftet är att öka kunskapen, förbygga kränkningar, mobbing, grovt språk och betona 

vikten av nolltolerans i föreningen.   

  

Ansvarig   

Ansvariga för att följa policyn är gemensamt för utövare, föräldrar, tränare, ledare, 

klubbchef och styrelse. Det yttersta ansvaret ligger dock på styrelse och klubbchef, dit alla 

medlemmar vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att 

hantera.  
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Ökad jämställdhet och mångfald   
KbSS övergripande mål är att alla medlemmar ska ges samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Detta oavsett etnisk härkomst och sexuell 

läggning.   

  

All verksamhetsplanering inom KbSS bör ske med ett medvetet perspektiv utifrån 

jämställdhet, etnicitet och sexuell läggning. Verksamheten ska vara genomtänkt för att 

påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.   

  

Alla skall ges lika möjligheter att utöva idrott. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 

ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, 

ska få vara med i KbSS.   

  

KbSS skall utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social 

gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till 

individens möjligheter. Aktiva simmare bör ha tillgång till tränare och ledare som har en 

grundläggande kunskap och kompetens om jämställdhet och HBQT-frågor.   

  

Alla skall inom KbSS värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Det innebär till 

exempel att alla simmare tilldelas resurser efter samma principer, när det gäller budget, 

träningstider och liknande och att alla får samma uppmärksamhet och information.   
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Ökad demokrati och delaktighet   
I KbSS har alla medlemmars röst lika värde. Detta innebär att alla som deltar får vara med 

och be stämma om och ta ansvar för verksamheten i KbSS. Verksamheten i KbSS skall utövas 

jämställt och oavsett bakgrund.   

  

I KbSS får alla, utifrån sina egna förutsättningar, vara med. Alla som vill, oavsett nationalitet, 

etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 

förutsättningar, kan bli medlem i KbSS och delta i de verksamheter som vi bedriver utefter 

de förutsättningar varje person har.   

  

I KbSS förespråkar vi rent spel och ärlighet. Detta är förutsättning för tävlande på lika villkor. 

Detta innebär att man i KbSS skall hålla sig inom ramarna för överenskommelser och föra en 

god etik och moral. Att verka mot en osund ekonomi, fusk, doping, mobbning, trakasserier 

och våld är en självklarhet inom KbSS.   

  

Förutsättningen för att KbSS skall fortleva och utvecklas är engagerade medlemmar. Varje 

medlems insikt om respektive lags och årskulls betydelse för helheten är vital för vår vision 

att bli en av de attraktivaste sim-föreningarna i landet. Alla medlemmar skall ha möjlighet att 

påverka vår verksamhet.  
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Höjd utbildningsnivå på barn- och ungdomsledare   
Kungsbacka Simsällskap, KbSS ambition är att vara en smart simförening. Vi skall alltid sträva 

efter att våra ledare och tränare har en bra kunskap, erfarenhet och utbildningsnivå som 

matchar den nivå ledaren verkar på.   

  

Tränarlicens   

Våra anställda tränare uppmanas att bli licensierade tränare, vilket vi idag har 2st och snart 

3st. Det finns totalt 4 i hela VSSF distriktet.   

  

Simlinjen   

Tränare och ledare uppmanas att utbilda sig i relevant nivå i enlighet med simförbundets 

utbildningsplan. I simskolan är det ett krav att våra ledare minst är utbildade till 

Simlinjeassistent (SA) vilket innebär 3st kurser á 20tim (Plattformen, SA Gul och SA Blå).   

  

Plattformen   

Plattformen ingår som en del i utbildningen till simlärare och simtränare. Ambitionen är att 

även andra funktionärer inom föreningen skall utbilda sig i plattformen. Årligen avser KbSS 

att utbilda 4–8 st. personer.   

  

HLR   

Varje år uppdateras simlärarna i HLR samt larmrutiner för simhallarna.   

  

Funktionärsutbildning   

Föräldrar uppmanas att utbilda sig till funktionär för att förstå simidrotten bättre och lättare 

kunna supportera sina barn i sitt idrottande. Årligen genomför en eller två steg 1 

utbildningar och vid behov även steg 2 utbildningar. KbSS ambition är att ha egna 

certifierade utbildare som kan hålla funktionärsutbildningar.   

  

Simmarutbildningen   

En simmare som börjar i KbSS simskola har möjligheten att under flera år utveckla sin 

simkunnighet och utvecklas i linje med den egna ambitionen. KbSS ambition är att skapa 

förutsättningar för alla att sina egna mål inom simningen. Erfarna och välutbildade tränare 

och ledare skall ge varje individ utbildning och utmaningar som utvecklar individen i linje 

med den egna ambitionen. Utöver simteknik, träningslära och kost, så skall individen 

utvecklas till en självständig individ som står på en solid värdegrund.  


