
Jönköpings Simsällskap 

Simutbildning och tävlingsidrott sedan 1829 



 - simmare 
 -simlärare 
 - barntränare 
 -idrottslärare 
 -skolledare 
 -facklig ombudsman 
 -ungdomstränare 
 -ekonomi 
 - elittränare 
 - VSS    
 -klubbchef 
 -förbund-utbildare 
  



Jönköpings Simsällskap 

  

 

  

Sveriges bästa juniorförening i simning på  
JSM (25m)  2013 och 2014 



Jönköpings Simsällskap 

  

 

  

Sveriges bästa ungdomsförening på  
Sum-Sim (25m) 2014 



 
 
 

4000 medlemmar  
 
200 tävlingsaktiva i fyra idrotter 
 
Huvudorganisationer : Svenska Simförbundet och Svenska Livräddnings 
Sällskapet . 
 
Landslagstränare i tre idrotter 
 
Aktiverar c:a 3000 människor varje vecka i någon vattenaktivitet 
 
Omsättning c:a 12 miljoner  
 
14 anställda på 11,5 tjänster samt c:a 50 timanställda .  



Verksamhetside 

 ”Jönköpings Simsällskap erbjuder 
simutbildning och simidrott på alla 
nivåer till invånarna i Jönköping 
kommun” 

 

 
 



Vision 

 

 
"JSS ska alltid vara ett föredöme inom 
simutbildning och tävlingsidrott  i 
disciplinerna simning, simhopp, 
konstsim, och livräddning i Sverige” 

 

  



Värdegrund 

 

• Vikänsla 
• Attraktiva 
• Tillgängliga 
• Trovärdiga 
• Engagerade 
• Nytänkande 

 
  förankrad i alla led i föreningen . Lärare, tränare och aktiva 
 och kopplad till våra ”Självklarheter”.   
  



Organisation  
Styrelse 6+1  

Klubbchef  
( Christin)  

Kansli 
Ekonomi, Kurser, 
Administration 

Chefstränare –
simning 
(Thomas) 

Chefstränare –
simhopp 
(Bo) 

Chefstränare –
konstsim 
(Madeleine) 

Chefstränare –
livräddning 
(Stefan) 
-utbildningar 
-HLR 
-uppvisningar 
-tävling 
-PR verksamhet 

Simkursansvarig 
vakant 

Arrangemangs
ansvarig 
Olika nivåer 

Sponsoransvarig  
(Kim ) 



  
Personal 2014 

Sim- 
ning 

Sim- 
hopp 

Konst- 
sim 

Livrädd- 
ning 

Kurser Kansli- 
Ekonomi 
Ledning 

Arr 

Tjänster 3,05 1,25 -- 0,25 3,6  2,5 0,4 

Personer 7 pers 3 pers 1 pers 8 pers 7 pers 4 pers 

Timanställd personal  2014 

”Tjänster” 1,1 0,9 0,5 0,25 1,0  ----- 

Personer 8 pers 6 pers 4 pers 3 pers 25 pers ------ 

90 funkt 

0.03 0.05 0,04 0,03 

11,5 tjänster fördelade på 14 personer varav  
1,8 lönebidragstjänster ( 2 personer)  



Kansli 

- Nära till verksamheten 
- Uppehållsrum 
- Begränsat öppethållande 
- Försäljning 
- Junesim AB 

 
  



 

Styrkor i JSS organisation 
 
-De anställda är engagerade i helheten 
-Personal och verksamhetsmöten. 
-Våra värderingar är genomarbetade i hela föreningen 
hos ledare, tränare  och aktiva 
-Goda relationer till tjänstemän och politiker i kommunen 
-Goda relationer till riksorganisationerna. 
-Goda relationer till lokala media  
-Stor delaktighet av tävlingsaktivas föräldrar 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

  

Något vi kan bli bättre på 
 
-Fler ideella, som är beredda att ta ett större  
ansvar för helheten.   
-Bygga relationer med lokala näringslivet.   



 

  

JSS 

Si
m

ku
rs

e
r 



Förutsättningar 

 

  

Rosenlundsbadet 

Sportbassäng 
50 m , 8 banor 

2x25  13.00-15.00 
Sön 14.00-18.00 

4x25+3x50 15.00-21.00 

Hoppbassäng 
25 m , 6 banor 

3x25 
 (alt 3x50) 

07.30-10.00 

2x25 15.00-21.00 

2x1m,2x3m,5,7,10m 1/3/5/7/10 15.00-19.00 

Undervisningsbassäng 
10x4 m(50-70cm) 

Fre 9-12 
Mån-Fre 13-18.30 
Lör 8.00-10 
Sön 16.00-18.00 

Undervisningsbassäng 
14x8 m (70-90 cm)  

Mån-Fre 13-21.00 
Lör 08.00-10.00 
Sön 16.00-18.00 

Relaxbassäng  4 timmar/vecka 



Förutsättningar 

Norrahammars Sim och Sporthall 4x25 m 

2 h/v 

 

Råslättsbadet    4x25 m + undervisningsbassäng 

5h/v 

 

 

 

Sommartid  

Attarpsbadet    8x50 m + undervisningsbassäng 

Brunstorpsbadet   8x50 m + undervisningsbassäng  

  



Simkurser för alla,  
som vill lära sig att må bra och 
vara säkra  i vattnet - simlinjen 
  

- föräldrar o barn tillsammans 
     
-barn o ungdomar 
  
-vuxna 



  
Babysim 0-2 år 440 st 

Minisim 2-5 år  800 st 

Simskola simlek till 
vattenprovet 2500 st 

Teknikskola 500 st 

Vuxenverksamhet 900 st  

Simning  

Simhopp 

Konstsim 

Livräddning 

Deltagare/ år ( 5100)   

Teknikskolor  per idrott  (500 )   

Vattengympa  

Crawl /Masters 

Simskola  

Vuxenverksamhet ( 900)  



 
 
 

 

 

 
 

Morgonbadarklubb 
 
Skolsim 
 
HAB och FUB  
 
Sjösimskola 
 
Privatlektioner 
 



 
 
 

 

 

Avgifter och ersättningar 2014 
- Simkurser  

Medlemsavgift   200:- 
Kursavgift barn/ungdom  1020:-/ 15 ggr 
Kursavgift vuxen   1375.-/ 15 ggr  
Vattengympa     1100:-/15 ggr 
 
 
Timanställd lärare/tränare  95:-/h  ( 50% ob på  
      helgen)  



 

Styrkor i JSS kursverksamhet 
 
- En uttalad simlinje med kunskapsmål /resultatmål på alla 
nivåer, som styrs av kursplaner.  
 
-Alla lärare är minst 18 år 
 
-Engagerade lärare 
 
-Utvärdering visar nöjda kunder 
 
Något vi kan bli bättre på:  
 
-Fler lärare , som är beredda att utveckla sig själv och 
föreningen genom att bli långsiktiga i sin yrkesroll.  
 

-Rekrytera högre andel till tävlingsverksamheten.  



Tävlingsverksamhet 

Simning  145 aktiva 

Konstsim 12 aktiva 

Livräddning 15 aktiva 

Simhopp 45 aktiva  

Antal licensierade tävlingsaktiva/idrott 



 

Tävlingsgrupper , simning  

Supercrawl  
2 ggr/v  

Supercrawl 
2 ggr/v  

Stjärnskott 1 
3 ggr/v 

Stjänskott 2 
3 ggr/v  

Simiaden-y 
3 ggr/v   

Simiaden-ä  
4 ggr /v   

Sum-Sim ä 
6- 8  ggr/v   13-16 år  

Sum-Sim y  
4-6 ggr/v  11-13 år  

Elit  
9-11 ggr/v    16+   

JSS toppen  
9-11 ggr/v       

20 

30 

30 

25 

35 



 
Elit 

(1st) 

SIC/JSM 
(8st) 

USM 
(6st) 

Tumlare 
( 8st) 

Delfiner ( 18 st)i 2 grupper   

Hoppskolor  (nivå 1,2,3) –  
70 st /termin     

Tävlingsgrupper , simhopp 



Tävlingsgrupper konstsim, livräddning  

Ungdomsgrupp  +4 ggr/v (5)  
 
Ungdomsgrupp ,  3-4 ggr/v (2) 
 
Sjöjungfrun , 2-3 ggr/v  (8)  

Träningsgrupp 1  (4) 
 
Träningsgrupp 2  (15) 



 

Styrkor i JSS tävlingsverksamhet 
 
-Fast anställda tränare på ALLA nivåer tillsammans med  
timanställda (exkl konstsim) 
- Tydliga kunskapsmål /resultatmål på alla nivåer 
- Våga tävla på många distanser och ofta. 
-Dagläger med fritids under alla skollov med simsport och 
övernattning 
 

-NIU , Sanda Idrotts Centrum  
-Läger på alla nivåer = gemenskap  
-Idrottsvänlig Högskola som samarbetspartner.  
 
Något vi kan bli bättre på:  
 
-Alternativ för den som vill träna o tävla mindre.  
-Skapa förutsättningar för seniorkarriär på hemmaplan.  



 

Dagläger med fritids under alla skollov  
med simsport och övernattning 
(Jullovskul, Påsklovskul etc.)  
 
 
-Alla idrotter tillsammans upp till 12 år 
-Gemenskap 
-Lära av varandra 
-Sova över 
-Fritids 
 

-Exempel på program: 
 

08.00   Samling, frukost, sommarlovsmorgon 
09.00   Landträning 
10.00   Träning egen idrott  
12.00   Lunch och utelek  
14.00-15.00  Träning egen eller annan idrott  
-17.00  Möjlighet finns att stanna på fritids  
 
på loven sover man över en natt.  
 
 



Arrangemang 2014   

Sektion Mäster-
skap 

Inbjudnings- 
tävlingar 

Samarbets- 
tävlingar 

Intern- 
tävlingar 

SK -simning 3 (6) 4 (8) 6 (6) 6 (6) 

HK - simhopp 3 (7) 2 (4) 3 (4) 4 (4) 

KK - konstsim 1 (1) 2 (2) - 

LK - livräddning 1 (2) - 1 (1) - 

Öppet vatten 1 (1) 

7 (15) 8 (14) 12 (13) 10 (10) 

 
Samarbetstävlingar = Jönköping, Nässjö, Eksjö, Värnamo, Anderstorp 
 
Totalt 52 dagars tävlingsarrangemang 2014. 



 

 

Arrangemang  

Arrangemangen ger varje år ett tillskott 
till verksamheten på c:a 1 miljon i form 
av direkta intäkter, sparade utgifter och 
kommunala bidrag. 

C:a 5.500  ”ideella” timmar 2014 
 
C:a 3.500 unika deltagare som ger ca 6000 övernattningar i 
Jönköping 2014 



 

 

Arrangemang  

Olika profil på våra inbjudningstävlingar 
 i simning  
- med handikappklass 
-med mastersklass 
-försök, semifinal, final 

C:a 5.500 ”ideella” timmar /år 
 
C:a 3.500 unika deltagare som ger ca 6000 övernattningar i Jönköping 
per år. 



Jönköping Open Water  

Tävling- Motion – Vattensäkerhet  

600m, 1400m eller 2800m  
27 juni 2015 

www.jonkopingopenwater.se 
kanalevent 

http://www.jonkopingopenwater.se/


Jönköpingsklassikern  

skidåkning-cykling-löpning-simning 
k 

 http://www.jonkopingsklassikern.se 



 
 

Övergripande Mål 2014-2020   

 

 

 

Verka för en hög simkunnighet i Jönköpings kommun. 
 
Kontinuerligt vara topp-10 inom elitverksamheten i 
svensk simsport och kunna utveckla aktiva upp till och 
med internationell elitnivå. 
 
Ha en stabil ekonomisk grund- dvs det egna kapitalet 
skall aldrig understiga 25% av omsättningen.  
 
Arrangera mästerskaps och inbjudningstävlingar som 
håller högsta nationella nivå. 
 
Vara en attraktiv arbetsgivare 
 



 

 

Verksamhetsplanering  

Varje höst i oktober- november läggs 
verksamhetsplaneringen för det kommande året .  
 
Chefstränarna/ansvariga presenterar sin planering 
utifrån de långsiktiga och kortsiktiga målen som ligger 
till grund för budgeten. 
 
Delmål med tidsplan som utvärderas varje höst. 
 
 
 
  
 

 



Ekonomi- omsättning 12 miljoner 

Avgifter kurser 

Träningsavg 

Tävlingsavg 

Egna arr 

Sålda tjänster 

Bidrag 

Övrigt 

Badhyror 

Tävling 

Egna arr 

Kansli  

Löner  

Övrigr 

Summa: 
 
Kursverksamheten  + 1,5 milj 
SK  - 1 milj 
HK  - 330’ 
KK  - 85’ 
LK  - 85’ 

Tidigare finansierades 
all tävlingsverksamhet 
av Bingopengar .  

Löneprocent  49%  



Kostnader för tävlingsverksamheten i relation till 
antal deltagare och aktiviteter. 
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Ekonomi 

Styrkor  
 
Månadsbokslut med intäkts och utgiftsuppföljning, ekonomiansvarig, 
klubbchef-styrelse 
 
Budgetering av alla enskilda projekt  möjliggör uppföljning . 
 
”Snåla smålänningar ” .  
-Många övernattningar  (c:a 800/år) . Kostnadsmedvetenhet. 
 

-Stabila intäkter från ”eget arbete” , simkurser , som har ständig kö  
 

-Sparar och tjänar genom många egna arrangemang  
 

-Inga lotter . Kraftsamling på sponsorsim för de aktiva.  
 

 

Något vi kan bli bättre på 
 
Sponsorintäkter  
 
Utveckla någon av våra tävlingar till en stor internationell inbjudningstävling . 



 

 

 Information/PR 

Direktmail 
Hemsida 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
 
Uppvisningar 
 
”Prova på” 
 
Simskoleavslutningar 
 
Infotavlor i anläggningen 
 
 



 

 

 HOT 

Vad händer med Rosenlundsbadet de närmaste åren ?  



 

Möjligheter = önskelistan  

-Större utrymmen för simundervisning ex tält  
över familjebassängen  
-JSS huvudansvariga för skolans obligatoriska 
simundervisning. 
-Ekonomisk stöttning  av kommunen vid stora 
arrangemang både till JSS och badet.  
( arenauppbyggnad) 
-”Rättvisare” hyror för idrottsträning.  
-Landträningsytor för alla simidrotter men främst 
för simhopp.  
-Ett bra samarbetsklimat i vardagen. 



 

”Rom byggdes inte på 1 dag ” 

-Utveckling 
-Planering 
-Långsiktighet 
-Ett steg i taget  

Deltagare 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Kurser 500 4200 4900 5000 5500 6000 

Tävling 110 150 160 180 133 220 

Simning 57 72 123 102 76 140 



 

 

  Sveriges näst bästa 
simidrottsförening  
2013 , 2014…………….. 
 
SM-poäng 2014 
Placering Klubb Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Öppet vatten Totalt 
1 SK Neptun  5820  74  243  180  14  6331 
2 Jönköpings SS  3960  1030  224  0  0  5214 
3 Helsingborgs S  4607  0  0  0  0  4607 
4 Väsby SS  4011  0  0  0  0  4011 
5 Malmö KK  1251  2291  0  0  0  3542 

 
 
 


