
Evenemangsplattform 2020



HS som ideell förening
Helsingborgs Simsällskap är en breddförening som har varit 
Helsingborgs största idrottsförening sedan 1970-talet. Vi har 
mer än 5200 medlemmar och har varit en av Sveriges 
absoluta toppklubbar inom elitsimning under överskådlig tid. 
I år firar vi i samband med nyss avslutade Sum-Sim Riksfinal i 
Umeå 30 gånger med placeringar Topp 3, varav 20  som 
bästa klubb, även år 2019!
Vi bedriver en verksamhet som omsätter över 15 MSek och 
en stor del av framgången är kontinuitet i form av 
kompetenta heltids- och deltidsanställda tränare och 
instruktörer, från babysim till VM (och sedan Masters J).
Förutom våra medlem- och träningsintäkter är vår 
evenemangsverksamhet en mycket viktig del i föreningens 
intäkter. Varje år har vi minst 3 riktigt stora 
inbjudningstävlingar och siktar på att kunna arrangera ett 
mästerskap var tredje år.
2020 blir ett viktigt år, då HS ska arrangera SM och JSM här 
på Filborna Arena i November.



Funktionärsbasen- en förutsättning
Idag har HS 106 utbildade* och uppdaterade funktionärer, fördelat på:
Som funktionär kan man bli placerad på startsidan, eller som vändningskontrollant. Man 
kan utbilda sig vidare till sk distriktsfunktionär vilket betyder att man tar ett ansvar som 
bandomare, starter eller tävlingsledare. Eller så finns möjligheten att arbeta med teknik, 
tidtagningssystem eller som speaker. 

Allt är superkul när man har barn som är med!

Som funktionär får man en ersättning i form av bonuskupong på 100SEK som kan användas 
inom klubbens och Filborna Arenas verksamhet (detaljer på hemsidan).

*(Just nu är dessutom 12 i pågående praktik, vilket innebär att man snart kan delta på ”riktigt”)



Tävlingsvärdar

På våra tävlingar pågår mycket runt om bassängen. Vi säljer fika och mat i vårt kafé 
samt simkläder och utrustning. 
Klubbarna ska förses med information om tävlingen när de anländer, priser ska 
delas ut och ordning och reda ska skötas under hela tävlingshelger. 
Vi har matservering på större tävlingar och ofta hyr vi ut skolsalar på närliggande 
skolor som behöver nattvakter. 
Kort sagt, det finns massor med engagerande arbete även för de som inte vill vara 
funktionär!



Funktionärsbehov

Med bas i de tävlingar som HS i dag driver, är det samlade årsbehovet uppskattningsvis:

• 30 tävlingspass
• 800 funktionärspass
• 200 tävlingsvärdpass

Det innebär att dagens utbildade funktionärer samtliga måste ställa upp ca 8 pass per år. Av dessa 
är tyvärr endast ca 50 aktiva, vilket innebär att det i realiteten handlar om minst 16 pass.

Detta EXKLUDERAR årliga Mästerskapsengagemang

Det är inte en hållbar utveckling för HS som förening att förlita sig på ett fåtal dedikerade trotjänare 
vars simmare blir äldre.



Upplägg 2020 och framåt
För att säkerställa att vi kan genomföra vårt tävlingskalender även fortsättningsvis kommer följande att 
gälla för föräldrar i grupper A6/T6 och uppåt samt aktiva simmare över 16 år i dessa grupper: 

• Minimum 1 förälder per familj skall vara utbildad funktionär*
• Simmare 16 år och äldre skall genomgå utbildningen
• Obligatorisk tilldelning blir 5 pass för 2020 och koncentreras till de tävlingar man har barn deltagande
• Utöver detta fritt att ställa upp hur mycket man vill och kan! 
• Bonussystemet kvarstår och beloppet kan användas efter fullgjorda 5 pass
• Vi kommer att ha en ökad utbildningsfrekvens under årets början

Detta gäller fr o m 1 Jan 2020

*gäller ej föräldrar med simmare som flyttat ensamma till Helsingborg



SM 2020
Helsingborgs Simsällskap kommer den 11-15 
November 2020 att arrangera Svenska 
Mästerskapen och Svenska Juniormästerskapen i 
simning tillsammans med Svenska Simförbundet på 
Filborna Arena. Det är ett mycket stort 
arrangemang som kommer att kräva ca 400 
funktionspass och 200 tävlingsvärdpass. Vi är 
beslutna att detta ska bli det bäst arrangerade 
mästerskapet med stort underhållningsvärde för 
publik och de bästa förutsättningar för våra 
svenska simatleter.

Vill du vara med och arbeta med SM? Vi behöver 
engagerade personer som kan arbeta med 
förberedelser av arrangemang och sponsring! 
Hör av er till SMJSM2020@hssim.com

mailto:SMJSM2020.helsingborg@gmail.com

