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FUNKTIONÄRER
VIKTIG INFORMATION TILL ALLA FÖRÄLDRAR (2017)

Föräldraengagemang är klubbens ekonomi!
Att ESK:s, liksom andra föreningars, ideella tävlingsverksamhet fungerar beror givetvis på en bra
organisation och duktiga ledare, men också på ett stort föräldraengagemang. Föräldraengagemanget
är en kritisk förutsättning för klubbens överlevnad. Det är mycket som behövs för en fungerande
tävlingsverksamhet och utan din hjälp tillsammans med alla andra föräldrar så fungerar inte klubben.
Det är många i ESK som frivilligt redan lägger ner mycket tid och engagemang på att ungdomarna ska
få en meningsfull fritid. Du som förälder har en viktig roll i klubben: att bidra med ditt engagemang.
Det är därför viktigt att alla föräldrar drar sitt strå till stacken. Med detta bidrag blir du som förälder
en viktig resurs för klubben, ni får en jämnare fördelning av insatser, och du får också en ökad
förståelse för simning i allmänhet och för föreningens verksamhet i synnerhet.
Föräldraengagemang gör dessutom att man lär känna andra ESK-föräldrar, vilket är kul, inte minst på
tävlingar. ESK brukar alltid ha många föräldrar som sitter tillsammans på läktaren och hejar, det
skapar stämning och en fin gemenskap när vi åker på externa tävlingar. Lika viktig är det när vi
arrangerar egna tävlingar på hemmaplan i Munktellbadet. Det betyder mycket för våra tävlande
ungdomar och även för oss som ideell simförening.

Klubbens kostnader för tävlingssimmare
Det är mycket som behövs för en fungerande verksamhet och en av de viktigaste förutsättningarna
är att klubben har en stabil ekonomi.
ESK arrangerar/deltar i ett stort antal tävlingar per år, c:a 40 st, samt har en omfattande
lägerverksamhet. Tävlingar och läger är viktiga för tävlingssimmare (Elit, A, B, C, D, Teknik) och ofta är
det just detta som stimulerar till att lägga ned all den tid på simträning som de faktiskt gör under
året.
Detta innebär dock å andra sidan stora utgifter för ESK och för att även fortsättningsvis kunna hålla
medlems- och terminsavgifterna på en skälig nivå behövs externa intäkter. Möjlighet till externa
intäkter får vi bl.a. genom sponsring från företag samt via våra egna hemmatävlingar som vi ordnar
med ideellt arbete. Här behövs föräldrars och även tävlingssimmarnas hjälp!
Varje termin betalas terminsavgiften för att täcka i princip simmarens gruppkostnader för banhyra
och tränararvode. Terminsavgiften har ESK hållit relativt lågt under de senaste åren och målet är att
kunna behålla en låg kostnadsnivå jämfört med de terminsavgifter man är tvungen att betala i andra
simklubbar. Externa kostnader som tillkommer för simmarnas extra träningspass utanför bassängen
(t.ex. för Gympozz och gym) tar ESK inte extra betalt för.
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När klubben åker på en vanlig ungdomstävling utanför Eskilstuna så betalar simmarna t.ex. 400
kr/helg i deltagaravgift. Den faktiska tävlingskostnaden per simmare är dock c:a 1 000 kr, d.v.s. att
ESK subventionerar c:a 60 % av simmarens deltagande. Kostnaden innebär startavgifter, övernattning
och måltider. I de fall där klubben åker till en tävling längre bort så står ESK dessutom för
busstransportkostnaden. Vid egna tävlingar på hemmaplan får våra simmarna dessutom tävla helt
utan kostnader.
Vid lägertillfällen i och utanför Eskilstuna har ESK tidigare subventionerat c:a 30% av simmarens
deltagarkostnad. Deltagaravgiften inkluderar inte klubbens kostnader för de ledare som följer med
på lägren. För att sänka resterande deltagarkostnader för simmarna till ett minimum har dessutom
varje simmarfamilj möjlighet att samla in pengar vid olika egna säljinitiativ året runt.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att ESK satsar exempelvis c:a 5 000 kr per år på en
simmare i D-gruppen, c:a 10 000 kr på simmare i C-gruppen och upp till c:a 50 000 kr på simmare i
Elit-/A-gruppen.

Hjälp vid tävlingsarrangemang
Det är viktigt med alla föräldrars engagemang i klubben som skapar förutsättningar för en
fortsättningsvis framgående verksamhet. Detta gör du genom att bidra med ideella insatser av olika
slag. För att kunna arrangera en bra tävling, oavsett om det är Utmanarna för våra yngre simmare
eller en riktig ungdomstävling för våra äldre simmare, så behövs c:a 40 st föräldrar per tävlingspass
för att kunna arrangera en bra tävling i Munktellbadet.
Därför blir det obligatoriskt när simmarna har kommit upp på tävlingsnivå (Elit, A, B, C, D, Teknik), att
minst en förälder per familj utbildar sig till tävlingsfunktionär och ställer upp som funktionär enligt
terminens schema. Det innebär inte att man måste vara tävlingsfunktionär vid tävlingar, men man
ska kunna de regler som gäller för sitt barns tävlande. Vi respekterar att inte alla föräldrar kan stå vid
bassängkanten och det finns ett antal andra funktioner som också behöver bemannas med föräldrar
under en tävling.
Tävlingsfunktionärsutbildning är något vi kallar alla föräldrar till för att vi ska kunna arrangera
tävlingar för våra simmare. Vi måste kontinuerligt få in nya funktionärer. ESK anordnar kurser både
på våren och på hösten. Ta chansen att gå utbildningen! Det är ett gyllene tillfälle att lära sig reglerna
så att man har lite lättare att förstå sitt barns tävlande.
Övriga funktionärsuppgifter innebär att hjälpa till i våra arrangemangskommittéer, d.v.s. cafeterian,
sekretariat, som entrévärd eller andra stöduppgifter under tävlingen.
När du blir kallad till en tävling av våra funktionärsansvariga, ange gärna i ditt svar vilken uppgift du
helst vill ställa upp med.
ESK brukar anordna ett antal egna tävlingar på hemmaplan under året, delvis för att erbjuda
kostnadsfria tävlingstillfällen för våra simmare oavsett nivå samt att genera externa intäkter.
Följande tävlingstillfällen på hemmaplan är planerade för år 2017: Utmanarna omgång 1-4,
Klubbmästerskap, 4 st inbjudningstävlingar (UGP-2, UGP-3, ICA Maxi Simcup och Sparbanken Rekarne
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Simcup), samt 2 st mästerskapstävlingar (Masters-SM och Sum-Sim Riks). Kolla på gruppens
tävlingskalender för att se vilka av tävlingarna som era simmare kommer att delta på.

Klubbens subventionering för tävlingssimmare i fortsättning
Vi hoppas att vi i detta dokument tydligt påvisar att din hjälp krävs för att ESK ska kunna fortsätta
driva den fina verksamhet vi har idag. De familjer som inte är beredda att bidra med klubbinsatser
enligt ESK:s förväntade föräldraengagemang, erhåller fortsättningsvis inte subvention i samma
utsträckning vid tävlingar/läger eller andra arrangemang som ESK subventionerar. Undantag från
detta fattas av ESK-styrelse efter samtal med simmare/förälder.
Planeringen och fördelningen av föräldraengagemang presenteras av klubben inför varje ny termin
för att säkerställa en jämnare fördelning av föräldrarnas insatser under terminen (se terminskallelse).
Målet är att har en föräldrar per simmare som ställer upp 2 pass vid varje indelat tävlingstillfälle. Har
familjen två eller fler tävlingssimmare i föreningen så behöver ni ställa upp med 4 pass under
respektive tävling.
Undantaget är vid mästerskapstävlingar där föräldrarna behöver ställa upp mer än 2 pass per
simmare och där det även krävs att alla tävlingssimmare i de högsta tävlingsgrupperna som inte
själva deltar vid tävlingen ställer upp samtliga tävlingspass som funktionärer.

Funktionärsutbildning
Tävlingsfunktionär
Om du inte är utbildad funktionär måste du anmäla dig till ett av de funktionärsutbildningstillfällen
som arrangeras här i Eskilstuna 2 ggr per termin. Utbildningsschemat är bifogat till terminskallelse
och anmälan sker via ett anmälningsformulär som kommer finnas på hemsidan.
Se till att delta på det utbildningstillfälle som erbjuds före den första tävling där du blivit tilldelad
pass som tävlingsfunktionär.
Distriktsfunktionär
Vid varje tävling behövs även bemanning av de ledande positionerna, t.ex.
vändningskontrollantledare och bandomare. Har du varit med i två år som godkänd
tävlingsfunktionär uppfyller du grundkraven för att utbilda sig till distriktsfunktionär. Vår
funktionärsansvarige kommer att kontakta dig för att berätta mer i detalj vad detta steg innebär.
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Gruppindelning inför varje termin
Indelning av föräldrar och simmare som funktionärer för den kommande terminen skickas ut
tillsammans med kallelsen till terminen.
Notering: Utöver klubbens egna tävlingar förväntas ni föräldrar även kunna ställa upp som
funktionärer på borta tävlingar (distrikts- och förbunds-) där det efterfrågas funktionärer från oss
som deltagande klubb.

Med vänlig hälsning Eskilstuna Simklubb!

