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BSS har som mål att utveckla simsporten för alla i Borlänge. 

o BSS följer och implementerar nya strategin från Svenska Simförbundet ”Strategi 

2025”.   

o BSS siktar på en organisation med bra engagemang genom hela klubben med en 

välskött ekonomi. 

o BSS vill gärna ha in flera sponsorer som stöttar klubben och målet är att få minst en 

ny sponsor per termin. 

o Vi fortsätter arbetet med att få fler barn att börja simträna aktivt, att få fler att välja 

att ta steget från simskola till teknikskola och tävlingsverksamhet. 

o Alla BSS-simmare får möjligheten att utmana sig på simtävlingar under terminen. 

o För äldre (>15 år) har BSS som mål att under året komma igång med en 

Masetergrupp. Äldre ej tävlingsaktiva som ändå vill fortsätta med simträning vid 

något eller några tillfällen under veckan. 

o BSS siktar på att få simmare kvalificerade till stora mästerskap som Sum-Sim (Svenska 

Ungdomsmästerskapen). 

o BSS fortsätter med de samarbeten som vi har haft det senaste året med andra 

simklubbar i närområdet, genom att byta tränarkompetens och skapa social kontakt 

mellan barnen. 

o För äldre (>15 år) har BSS som mål att organisera crawlkurs och kurser för icke 

simkunniga som vill lära sig simma. 

o BSS erbjuder, i samarbete med till exempel RF-SISU, på föreläsningar/kurser för 

simmare och föräldrar. 

o Rekrytering och utbildning av nya tränare och ledare pågår kontinuerligt där vi 

erbjuder våra unga simmare att gå en utbildning som till exempel HLR-kurs, 

Tävlingsfunktionär, Simidrottsledare och Grundutbildning för tränare. 

o Rekrytering av nya tävlingsfunktionärer samt funktionärer i tävlingssekretariatet. 

o BSS har som mål att organisera två distriktstävlingar per år och fyra klubbtävlingar, 

samt organisera minst ett simläger per år för våra simmare, sponsorsim och 

luciashow. Vi satsar även på att få till så kallade instegstävlingar för barn och 

ungdomar upp till 13 år. 
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