Linköpings Allmänna Simsällskap
Linköpings Allmänna Simsällskap, LASS, startades 1824 och är Sveriges näst äldsta simidrottsförening.
Föreningen har i dag runt 2960 medlemmar och varje vecka aktiveras strax över 2100 barn,
ungdomar och vuxna i våra simskolor och crawlkurser.
LASS verksamhet jobbar efter Svenska Simförbundets simlinje vilket innebär att vi finns med från
första simtaget till fortsatt simkunnighet under hela livet. Skolsimning är den verksamhet som ökar
mest och vi har en aktiv dialog med Linköpings skolor för att kunna hantera dess växande behov av
simundervisning för elever.
Vi har ca 150 simmare som ingår i vår tävlingsverksamhet varav de 15 simmare som ingår i LASS
elitgrupp tillhör den absoluta toppen inom Svensk Simidrott. LASS verksamhet inkluderar även
simhopp, där vi i dag har 25 simhoppare som ges möjligheten att utvecklas efter sin förmåga.
I LASS verksamhet finns det något för alla oavsett om du är nybörjare eller masterssimmare,
motionär eller elitsimmare, ung såväl som gammal.
För att utveckla verksamheten lyssnar vi in våra medlemmar, personal och ideellt arbetande för att
styrelsen ska kunna ta de rätta besluten för föreningens framtid. Hela verksamheten genomsyras av
ledorden glädje, gemenskap och engagemang.
För att kunna fortsätta erbjuda denna breda verksamhet och vidare utveckla vår klubb och våra
simmare, ledare och tränare krävs finansiering, och det är där Ni kommer in i bilden.
LASS kan erbjuda Er ett urval av alternativa sätt att vara med och ta del av vad vi i LASS har att
erbjuda och samtidigt bidra till vår framtida tillväxt och fortsatta verksamhet.
Läs gärna igenom våra förslag på samarbeten och kontakta vår klubbchef Beatrice Sjölund för att
diskutera vidare. Har Du i stället en egen idé för vad som skulle passa Dig och Ditt företag så är vi
gärna med och diskuterar detta.

Kontakt: Huvudtränare Beatrice Sjölund
Adress: Gripgatan 16 SE-582 43 Linköping
Telefon: 013 13 96 08
E-mail: bea@lass.se

