POLICY FÖR EN AKTIV FUNKTIONÄRSKÅR
Inledning
Eslövs Simsällskaps målsättning att bedriva egen tävlingsverksamhet (”hemmatävlingar”)
utgår från de uppsatta idrottsliga målen och bidrar till en trygg tävlingsdebut på hemmaplan
för våra simmare. Det innebär även att simningen lokalt får publicitet och där kompisar, släkt
och vänner har lättare att komma och heja på våra simmare. Se mer information i ”Policy för
simträning och tävling”.
Föreningens egna tävlingsarrangemang är också en viktig ekonomisk intäkt för att säkra
föreningens existens och minska beroendet av övriga intäkter som medlemsavgifter och
bidrag och de idag förekommande hemmatävlingarna bidrar stort till att hålla nere nivåerna
våra medlemsavgifter. De utgifter föreningen har för våra simmares startavgifter på externa
tävlingar, blir omvänt en stor intäktskälla av startavgifter från besökande klubbar och
simmare på våra egna tävlingsarrangemang.

Engagemang från alla anhöriga
En större tävling kräver ca 25 st funktionärer runt bassängen och ytterligare drygt 10 st
personer för kiosk, försäljning och städning. Utifrån detta har Eslövs Simsällskap beslutat att
införa ett obligatorium med minst en utbildad engagerad funktionär per simmande familj.
Detta är en absolut förväntan. En delad börda är en lättare börda – föreningen ser att alla
som hjälper till med glädje, även bidrar till större gemenskap och vi kommer närmare de
simmande ungdomarna samt bättre förstår simningen som sport. Vi ser i benchmarking med
andra föreningar att detta är en modell som uppskattas hos medlemmarna, då den
uppfattas som rättvis.
Ett gott engagemang och en aktiv funktionärskår gör att föreningen kan undvika att behöva
ta ut förhöjda avgifter för simmare.

Funktionärsutbildningar
Eslövs Simsällskap arrangerar regelbundet funktionärsutbildningar för alla, både för
grundläggande kunskap (som täcker funktionärskravet) och vidareutveckling. ESS kan även
erbjuda utbildningar på extern ort för att möjliggöra för alla att utbilda sig.
För frågor – kontakta tävlingskommittén via kansliet@eslovssim.se
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