Verksamhetsplan för Matfors simsällskap
2021
Gemenskap och glädje skall genomsyra våra träningar
och aktiviteter under 2021.
Styrelse
Då många i styrelsen är nya sedan ett år tillbaka och vi har flera nya unga tränare har vi
som målsättning att kunna hålla en Kickoff inför höstens träningsstart där vi alla kan
fortsätta att lära känna varandra och diskutera vidare hur vi vill arbeta i föreningen.

Tränare
Det har tidigare efterfrågats möjligheten att utbyta erfarenheter tränare emellan och
diskutera olika träningsupplägg. I och med att vi har träffats ovanligt lite under året
2020 så hoppas vi att 2021 kan bli bättre och att vi under hösten 2021 kan få till ett
forum för erfarenhetsutbyte mellan tränare.

Simskola
Vår målsättning är att ha simskola under våren och hösten, men inte någon simskola
under sommaren. Vårens simskola kommer att bedrivas i en intensiv-variant med
simskola både lördagar och söndagar och vi kommer att ha särskild hantering kring
omklädning och dusch pga de antalsrestriktioner som gäller under våren.

Simträning
Simträningen kommer att fortsätta att variera sina träningstider för att anpassas efter
gällande restriktioner vad gäller Covid-19. Torrsimmet kommer med all sannolikhet
inte starta upp alls under våren. Vi kommer att under våren fatta beslut om vi ska starta
upp torrsimmet till hösten igen.
Öppet Hus vid terminsuppstart på hösten är mycket populärt så det vill vi fortsätta med.
Vi planerar att få till ett läger någon gång under 2021.
Vi hoppas kunna starta upp med simträning för vuxna igen till hösten.

Tävling
Vi vill utveckla tävlingen inom vår förening så att fler av våra simmare vill prova på att
delta på tävlingar i vårt närområde. Det skulle också vara roligt om vi kunde få med oss
simmare som vill åka på tävlingar för att heja på sina tävlande kompisar. Detta såklart
förutsatt att simtävlingarna får starta igen.

Utbildning
Vi vill fortsätta att utbilda våra unga och våra nya tränare i så stor utsträckning som
möjligt.
Vår målsättning är att under året även kunna anordna en utbildning internt inom
föreningen där mer erfarna tränare utbildar nya tränare.

Medlemsaktiviteter
Vi hoppas att i år kunna ha vårt efterlängtade klubbmästerskap där vi ska arbeta för att
så många av våra simmare som möjligt vill delta. Det brukar vara en rolig erfarenhet för
både simmare och föräldrar.
Om förutsättningar finns för att mötas så skulle vi vilja ha någon form av vår- och
höstaktivitet för våra simmare.

Övrigt
Det är prioriterat att få fler föräldrar engagerade i föreningen.
Det är också mycket angeläget att hitta fler tränare till föreningen.
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