
Poängsystem föräldramedverkan Södertörns Simsällskap 
För att säkra att vi även framöver kan ha hemmatävlingar och att vi kan genomföra dessa 
utan att några ska behöva dra hela lasset så ska minst en förälder vara utbildad funktionär 
(bandomare eller sekretariat) om man har en tävlingssimmare som är under 18 år.  
Däremot är det inte bara funktionärer som behövs för att vi ska kunna bedriva vår 
verksamhet till en rimlig kostnad för alla deltagare. För att säkerställa att det inte bara är 
några som ställer upp så arbetar vi med ett poängsystem där respektive uppgift ger ett visst 
antal poäng. Hur många poäng påverkas framför allt av hur mycket tid det tar att genomföra. 
 
För den familj som har 1 barn under 18 år med i tävlingsverksamheten behöver man under 1 
år komma upp i 16 poäng. Har man 2 eller fler barn så krävs det 24 poäng.  
 

Uppgift Poäng 

Funktionär - bandomare eller sekretariat  4 per pass 

Simshop  1 per timme 

Riggning för tävling (av eller på) 2 per tillfälle 

Funktionärströjor skötsel  2 per tillfälle 

Livsmedelsinköp till tävling 2 per tillfälle 

Hjälpreda tävling 4 per pass 

Sjukvårdare tävling 4 per pass 

Säkra funktionärer till seriesim 4 per år 

Medföljande extra ledare på bortaläger 12 per läger 

Styrelsemedlem eller annan större helårsuppgift 
(såsom revisor) 

24 per år 

Hjälptränare 24 per år 

Samordnare simshopen 8 per år 

Inköpsansvarig simshop 24 per år 

Funktionärsansvarig 24 per år 

 
Vår förhoppning är att det aldrig ska bli aktuellt men om man inte kommer upp i det 
poängantal som krävs så kommer man inte få vara med och tävla kommande säsong. 
Anledningen är helt enkelt att vi behöver den här hjälpen för att kunna genomföra tävlingar 
och det ingår i de krav som vi har när man simmar i tävlingsverksamheten hos Södertörn 
(finns beskrivet sedan tidigare i “Att simma i Södertörn” som alla tävlingssimmare och 



familjer får del av den termin som de börjar i tävlingsverksamheten). Om ni känner att det 
kommer bli svårt för er att få ihop tillräckligt med poäng på de uppgifter som vi har 
listat ovan så hör av er till kansli@sodertornsim.se redan i början av perioden så hittar 
vi annat som ni kan hjälpa till med. Det finns mycket man kan hjälpa till med även om man 
t.ex. inte har möjlighet att hjälpa till på helger. Ju fler vi är som hjälps åt desto lättare blir det.  
 
Vi är medvetna om att det finns undantagsfall där det inte är möjligt att hjälpa till mer än 
ytterst begränsat. I dessa fall vill vi att ni tar upp det för diskussion så tidigt som möjligt så att 
vi vet om läget och anledningen samt vet om det är en situation som är permanent eller kan 
ändras över tiden.  

Beskrivning av några av de uppgifterna som ger poäng 
Funktionär - bandomare eller sekretariat  
Vid våra hemmatävlingar behöver vi säkra att vi har funktionärer för samtliga uppgifter för att 
kunna genomföra tävlingen. Vid seriesim samt vissa andra tävlingar behöver vi dessutom 
bidra med ett par funktionärer oavsett vilken klubb som håller i tävlingen.  
 
För att vara funktionär behöver man vara utbildad. Minst en per simmarfamilj med 
tävlingssimmare under 18 år behöver vara utbildad funktionär. Det kommer ut information 
när det är dags för en ny funktionärsutbildning men om du vill få en extra påminnelse så 
maila: kansli@sodertornsim.se 
 
Poäng som funktionär är per pass, fyra poäng vilket beror på att det tar ungefär fyra timmar 
av din tid.  
 
Simshop 
Simshoppen är öppen i samband med våra hemmatävlingar (inklusive Södertörnaren) och 
även i samband med simskolan en del dagar per termin. (Då det finns många som vill köpa 
Södertörn artiklarna och det ger klubben intäkter är vår förhoppning att vi ska kunna ha 
shoppen öppen oftare än vad vi kunnat hittills). 
 
Poäng för att stå i simshoppen beräknas per timme.  
 
För att stå i shoppen behövs ingen utbildning men man behöver gå parallellt med någon 
som har vana att hålla i shoppen den första gången man är med. Vill du vara med och jobba 
i simshoppen kontakta kansli@sodertornsim.se 
 
Riggning för tävling (av eller på) 
Inför våra hemmatävlingar behöver vi förbereda hallen så att tidtagningen fungerar, 
bassängen är klar och det ser bra ut. Efter tävlingen behöver vi på motsvarande sätt plocka 
bort och städa av.  
 
Det finns alltid någon med som vet vad som ska göras så uppgiften är helt enkelt att bära 
och fixa det som behövs. 
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Funktionärströjor skötsel 
Mellan våra tävlingar måste våra funktionärströjor tvättas så att de kan användas vid nästa 
tävling. Utöver att göra det måste man se till att de finns på plats till tävlingen. För att 
undvika att det är en person som behöver göra detta varje gång har vi valt att göra det till en 
separat uppgift som ger poäng. Tröjorna tvättas efter varje tävlingsdag (dvs om det är två 
dagar med tävling så behöver man tvätta efter första dagen).  
 
Notera att man inte får använda sköljmedel och att man inte kan tumla tröjorna så det krävs 
att man har plats att hänga.  
 
Hjälpreda tävling 
Under ett tävlingspass är det mycket som behöver göras för att säkra på att allt flyter på som 
det ska. Detta inkluderar bland annat att skriva ut och dela ut/sätta upp start- och 
resultatlistor samt dela ut funktionärsfika. Helt enkelt finnas till hands och göra det som 
behövs. Då uppgiften är per pass ger den precis som funktionärsansvarig fyra poäng.  
 
Säkra funktionärer till seriesim 
När det är Seriesim ska varje klubb ha med sig två funktionärer. Det är fyra tillfällen per år 
och vi har två lag.  
 
Medföljande på läger 
Ibland behöver vi ha med en förälder, som tar rollen som ledare/stöd för hela gruppen, då vi 
åker på läger med övernattningar. Behovet av att ha med någon extra bestäms av ansvarig 
tränare. 
 
Styrelsemedlem 
Medlem i Södertörns Simsällskaps styrelse som har möte ca var tredje vecka. Däremellan 
krävs en del arbete av alla medlemmar och de flesta har även andra uppdrag som tar tid. 
 
Hjälptränare 
Träna våra tävlingssimmare (helt ideellt) för att underlätta för huvudtränaren för gruppen att 
kunna stötta och se behoven hos alla gruppens simmare.  
 
Inköpsansvarig simshop 
Hantera inköpen till vår simshop - se till att vi förnyar sortimentet vid behov och säkra att vi 
har de produkter som vi har i sortimentet till försäljning. 
 
Funktionärsansvarig 
Huvuduppgiften är att säkerställa att vi har funktionärer för våra hemmatävlingar.  
 


