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Visionen

Livslångt simidrottande i nationell toppklass i en förening med stort hjärta

Linköpings Allmänna Simsällskap är en av Sveriges ledande simföreningar, där proffsig tävlings- och 

breddverksamhet samverkar för att erbjuda sina medlemmar livslångt simidrottande oavsett ambition, förmåga och 

förutsättning i en miljö som stimulerar till idrottsliga prestationer på högsta nationella och internationella nivå

• Ett lika självklart val för barnets första simtag som för den som siktar mot yttersta eliten

• Med målet att vara en av sveriges ledande, mest framgångsrika och respekterade simidrottsföreningar



Mission och Kärnvärden

Mission 

Gemenskap, Glädje, God Hälsa och Framgång genom hela livet. 

Kärnvärden 

Linköpings Allmänna Simsällskap bedriver sin verksamhet utifrån Svensk Simidrotts 

kärnvärden. 

Gemenskap – Glädje och gemenskap på lika villkor. 

Framgång – Motivation och prestation. 

Hälsa – Motion, träning, miljö, sunt för kropp och själ. 

Livslång – Från baby till veteran, med trygghet och säkerhet. 



Huvudmål 2025

1. Verksamhetstillväxt: Föreningens verksamhet har växt i storlek och omfattning in i nya simhallen och vi är 

fortsatt Linköpings ledande förening för vattenidrottande

2. Ekonomi: Stabil ekonomi under tillväxt med relevant likviditet

3. Kultur: Lass är föreningen med det stora hjärtat, älskad av sina medlemmar och respekterad av andra föreningar

4. Arbetsmiljö: LASS är en arbetsplats där välutbildade anställda trivs och gemensamt arbetar för att LASS som förening 
ska vara så framgångsrik som möjligt. 

5. Våra idrotter: LASS bedriver en breddverksamhet och en tävlingsverksamhet på nationell toppnivå där medlemmarna 
får, kan och vill vara med utifrån sina mål, förutsättningar och ambitioner.



Operativa mål 2025



Verksamhetstillväxt

Föreningens verksamhet har växt i storlek, omfattning och i nya simhallen och vi är 

fortsatt Linköpings ledande förening för vattenidrott

• På kort sikt 20% verksamhetstillväxt map antalet aktiva medlemmar in i nya 
simhallen relativt normalår, 2019.  (2022 Q4)

• På lång sikt 50% verksamhetstillväxt map antalet aktiva medlemmar relativt 
normalår 2019. (2025)

• Möjligheterna i den nya simhallen ska även, utöver tillväxt,  nyttjas till att 
stärka/bibehålla kvaliteten i verksamheten



Ekonomi
Stabil ekonomi under tillväxt med relevant likviditet

• Ekonomisk tillväxt i linje med verksamhetstillväxten med positivt ekonomiskt 
resultat över tid (2-3 års cykler)

• Likviditeten ska inte understiga ett halvårs betalningsförmåga för personallöner 

fastanställda (6 mån restkostnader efter avslutad verksamhet)

• Aktivt arbeta för att hålla ner overhead-kostnader (stödkostnader)
• Sträva efter hög beläggningsgrad (90%) i verksamheten (grupper)
• Arrangera ett antal större inbjudningstävlingar per år där varje enskild tävling ska 

generera ett ekonomiskt positivt resultat 
• Som medarrangörer till mästerskapstävlingar i simning ska varje enskilt 

arrangemang generera ett ekonomiskt positivt resultat 
• Sträva efter sunda kostnader för läger och externa tävlingar



Arbetsmiljö
LASS är en arbetsplats där välutbildade anställda trivs 

och gemensamt arbetar för att LASS som förening ska vara så 
framgångsrik som möjligt. 

• En väl fungerande och inkluderande organisation med tydliga roller och 
ansvarsområden.

• Vara en attraktiv arbetsgivare som både behåller ledare länge och rekryterar fler.
• Utbildningsplan och karriärstege finns för samtliga instruktörer.
• Svensk Simidrottslinje och utbildningsstruktur följs samt kompletteras med regelbunden 

internutbildning och vidareutbildning för alla instruktörer.
• Arvoden och löner är konkurrenskraftiga samt värdesätter engagemang, utbildning och 

erfarenhet.
• Alla ledare känner sig välkomna och har en tillhörighet i ledarkåren



Kultur
Lass är föreningen med det stora hjärtat, älskad av sina medlemmar 

och respekterad av andra föreningar

• Vi är alla LASS:are och respekterar varandra oavsett ambition, förmåga och förutsättning

• Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande träningsmiljö där träningsnit kombineras med gott 

kamratskap och där medlemmarna ser simning och simhopp som ett livslångt idrottande

• Medlemmar, anhöriga och anställda förenas i arbetet att göra LASS till föreningen med det stora 

hjärtat bland annat genom lyhörd medlemsdialog, gemensamma aktiviteter och förstklassiga 

tävlingsarrangemang

• Vi hjälper våra simidrottare att nå sin fulla potential samtidigt som vi som är en lärande organisation 

som jobbar med ständig förbättring

• Vi stöttar varandra i med- och motgång - Jaget utvecklas i laget



Våra idrotter
LASS bedriver en breddverksamhet och en tävlingsverksamhet på nationell toppnivå där medlemmarna får, kan 

och vill vara med utifrån sina mål, förutsättningar och ambitioner.

Uppdelade efter

•Simning Stadie 1, S1 (simning för att bli simkunnig - babysim till hajen-grupper, vuxensim)

•Simning Stadie 2, S2 (simning som idrott – medley till simgrupp 3, plus träningsgrupp U, J, 

S och Masters)

•Simning Stadie 3, S3 (simning för att prestera – tävlingsgrupp U, J, S)

•Simhopp 



Våra idrotter
LASS bedriver en breddverksamhet och en tävlingsverksamhet på nationell toppnivå där medlemmarna får, 

kan och vill vara med utifrån sina mål, förutsättningar och ambitioner.

LASS är det självklara valet i Linköping när det kommer till simning, 
simskola och simkunnighet.

• Minst 90% av medlemmar rekommenderar LASS till bekanta

• LASS erbjuder simundervisning i alla åldrar och oberoende av förkunskaper

Erbjuda en tydlig verksamhet med lättillgänglig info om kursinnehåll 
och gruppstrukturer

• Planeringar finns i hela verksamheten och efterföljs i alla grupper

• Material med information om vår verksamhet, värdegrund samt metodik finns 
tillgängligt för medlemmar.



Simning Stadie 1
LASS är det självklara valet för ALLA i Linköping som vill ägna sig åt 

simundervisning och simidrott

Bedriva kursverksamhet på alla nivåer av högsta kvalitet och aktivt arbeta 
för att utveckla dessa. 
• Ha utbildade och kompetenta instruktörer på alla nivåer
• Autonomi och delaktighet skapar en känsla av tillhörighet och trygghet 

och en önskan att fortsätta simma i föreningen
• Erbjuda attraktiva tjänster för vuxenverksamhet såsom teknikanalys och 

intensivkurser i tex Open Water eller Swimrun
• Bedriva flertalet välbesökta och omtyckta sommarverksamheter
• Vara det självklara valet för skolor i Linköpings med omnejd som söker 

hjälp med simundervisningen för sina elever (Skolsim)



Simning Stadie 2
Möjlighet för den aktive att, på lika villkor och efter sina förutsättningar, 

fortsätta med simning som idrott.

Medley
• En majoritet av simmarna i simskolan väljer att fortsätta med simning som 

idrott i någon av våra Medley-grupper.
• Simmarna väljer att delta på över 50% av träningarna vi erbjuder och 70% av 

simmarna i gruppen väljer att tävla.
• Vi ger simmarna en lättsam och rolig introduktion till simning som idrott. 
• Våra engagerade och välutbildade ledare erbjuder undervisning av hög kvalitet 

där lektionerna framför allt riktar sig till tekniska kunskaper, grupptillhörighet 
och sociala färdigheter.



Simning Stadie 2
Möjlighet för den aktive att, på lika villkor och efter sina förutsättningar, 

fortsätta med simning som idrott.

Simgrupp 1–3
• En majoritet av simmarna i våra Medley-grupper väljer att fortsätta med 

simning som idrott i någon av våra Simgrupper.
• Simmarna väljer att delta på över 50% av träningarna vi erbjuder och 70% av 

simmarna i grupperna väljer att tävla.
• Vi ser hela simmaren och ger förutsättningar för att hålla en balans i livet och en 

verksamhet som uppmuntrar till idrottande hela livet. 
• Våra engagerade och välutbildade ledare planerar och genomför utmanande, 

roliga och utvecklande träningspass för deltagarna.



Träningsgrupp U-S
• Majoriteten av simmarna i våra Simgrupper väljer att fortsätta med simning 

som idrott i någon av våra Tränings-grupper.
• Simmarna väljer att delta på över 50% av träningarna vi erbjuder och 70% av 

simmarna i grupperna väljer att tävla.
• Vi ser hela simmaren och ger förutsättningar för att hålla en balans i livet och en 

verksamhet som uppmuntrar till idrottande hela livet. 
• Våra engagerade och välutbildade ledare planerar och genomför utmanande, 

roliga och utvecklande träningspass för deltagarna.

Simning Stadie 2
Möjlighet för den aktive att, på lika villkor och efter sina förutsättningar, 

fortsätta med simning som idrott.



Simning Stadie 2
Möjlighet för den aktive att, på lika villkor och efter sina förutsättningar, 

fortsätta med simning som idrott.

Masters
• Simmarna i gruppen tävlar aktivt och finns representerad på både nationella 

och internationella mästerskap.
• 70% av simmarna i gruppen väljer att tävla. 
• Vi har en ansvarig tränare som skriver pass till gruppen och som finns på plats 

minst 50% av passen.
• Våra engagerade och välutbildade ledare erbjuder nivåanpassad träning för våra 

masterssimmare.



Simning Stadie 3
Möjlighet för den aktive att satsa på sin simning och få träna för att 

utvecklas, tävla och prestera. 

• Samtliga simmare i Tävlingsgrupp U, J och S är/ska bli individuellt kvalificerade 

till respektive mästerskap (SUM-sim, JSM respektive SM).

• Samtliga simsätt och distanser finns representerade i respektive grupp.

• Topp 3 förening på svenska mästerskapen (U, J och S)

• Landslagsdeltagande (U, J och S)



Simning Stadie 3
Möjlighet för den aktive att satsa på sin simning och få träna för att 

utvecklas, tävla och prestera. 

• Vi har simmare som känner att de har en balans mellan sin idrott och livet 
runt omkring.

• Vi har engagerade, välutbildade och välmående tränare som gemensamt 
arbetar för att LASS som förening, och simmarna som individer, ska vara 
så framgångsrika som möjligt.



Simhopp

Utveckla till en verksamhet med tydlig gruppstruktur och tydliga mål


