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Ängelholms Simsällskap bildades 1916 och är en av stadens äldsta idrottsföreningar med många bra resultat att ståta med genom åren. 
Föreningen är med sina ca 1500 medlemmar, även en av de största idrottsföreningarna i kommunen. Varje dag, varje vecka, året om bedriver vi 
verksamhet för alla åldrar, från babysim till vuxenverksamhet:

Baby/Minisim (0-3 år): 132 aktiva*
Simskola (ca 0-10 år) : 1329 aktiva*
Medleyskola (ca 10-13 år): 161 aktiva*
Tävlingsgrupper (ca 13-20 år): 72 aktiva*
Vuxensim (ca 20-99 år): 39 aktiva*

Simning är en av de mest jämställda sporter, där kvinnor och män nästan är 50/50 fördelat på antal aktiva utövare. I Ängelholms Simsällskap är 
51% flickor/kvinnor och 49% pojkar/män*.
(*2018 års siffror)

Ledare/tränare: Vi har prioriterat högt att ha utbildade ledare i vår verksamhet och våra ledare är utbildade enligt Svenska Simförbundets 
simlinje. ÄSS ligger väldigt högt i statistiken i Skånes Simförbund vad det gäller utbildade ledare. Vi har ca 25 anställda ungdomsledare/tränare i 
klubben, vilket gör ÄSS till en mycket god arbetsgivare och förbereder unga ut i det kommande arbetslivet. 

Simskola: Simkunnighet är en livsviktig kunskap som bygger på en god vattenvana vilket utgör grunden för att lära sig simma. En god vattenvana 
får man genom att regelbundet umgås med vatten under en längre tid. Detta för att uppnå den trygghet som behövs för att gå vidare mot att bli 
simkunnig. Att kunna simma är en baskunskap i säkerhet som varje barn i Sverige har rätt att få möjlighet att lära sig. Det framgår av kursplanen 
för ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Ängelholms Simsällskaps verksamhet för yngre barn är mycket viktig för att skolan skall kunna nå sina 
kursmål. 

Medley och tävlingsverksamhet: Trots några tuffa år utan tillgång till bassäng har ÄSS, med mycket små medel och svåra träningsförhållanden 
ändå lyckats placera sig i topp vid Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) samt i Södra Sveriges seriesim division 2. Detta visar på en otrolig 
bredd i vår verksamhet och är ett resultat av bra engagemang, hög närvaro och bra coachning av föreningens många duktiga tränare i alla led. Vi 
har även två landslagssimmare i föreningen; Hanna Rosvall och Ida Liljeqvist. Uttagna av Svenska Simförbundet har de representerat Sverige i 
internationella sammanhang (bl.a. Europa mästerskapen, Nordiska Ungdomsmästerskapen och Världsmästerskapen). Under 2018 års SM i
november tog dessutom fyra ÄSS tjejer dubbla lagkappsguld, vilket aldrig tidigare hänt i klubbens historia.

Historia, verksamhet och prestationer
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Vår värdegrund

Ängelholms Simsällskap värnar om god kamratskap och idrottsanda samt respekt för 
alla människors lika värde. Som medlem i ÄSS visar man hänsyn och respekt för sina 
medmänniskor oavsett kön, etnicitet eller religion.

Bredd och tävlingsverksamhet för barn och ungdom ska präglas av glädje och 
gemenskap för att motivera till en fortsatt satsning och utveckling av simverksamheten 
i Ängelholm.
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Övergripande mål

Ängelholms Simsällskaps kortsiktiga målsättning (ett år) är att;

✓ ståta med en simskola av hög standard, förstahandsvalet i kommunen
✓vidareutveckla vår breddverksamhet och rekrytera tävlingssimmare från våra egna led
✓ bara ha utbildade tränare och ledare i vår verksamhet
✓ha minst 8 individuella simmare in kvalade till mästerskap (SumSim, JSM)
✓ minst 80% av resultaten på varje mästerskap är personliga rekord
✓ hålla oss kvar i topp-tre-listan i Skåne bland ungdomsklubbar
✓ aldrig ha färre starter på motsvarande mästerskap i två efterföljande år
✓ få in simmare i svenska junior och ungdomslandslag
✓ även satsa på ”distans simning”
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Övergripande mål

Ängelholms Simsällskaps långsiktiga målsättning (5-8 år) är att;

✓ driva en simskola med bästa standard i Nordvästra Skåne
✓vara bland de 10 bästa klubbarna i mästerskaps poängen i Sverige
✓ etablera oss i division 1 i seriesimmet

Vi är en klubb med stark och framgångsrik historia. Nu är det dags att nå dessa 
framgångar igen och även överträffa dem. Men framgångar kommer inte av sig 
själv, utan kräver hårt jobb och stora ekonomiska satsningar för att vi ska ges 
möjligheten att utveckla klubbens alla simmare.
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Samarbetets syfte 

Ängelholms Simsällskap önskar att alla samarbete ska bidra till att främja 
simidrottens positiva utveckling, samt att främja bolagets och föreningens 
anseende.

Som samarbetspartners till föreningen är ni väldigt viktiga för oss och vår 
verksamhet. Vi hoppas detta skapar ett stort mervärde för ert företag och ser 
fram emot ett gott samarbete tillsammans.
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Samarbetspooler 

Kategori/ erbjudande Huvudpoolen Guldpoolen Silverpoolen Bronspoolen Tävlingspoolen Simskolepoolen

Kostnad 50 000 kr 35 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 300-1200kr/tävling 25 000

Klickbar logga på hemsidan x x x x x

Logga på klubbtröja x (framsida) x (ärm)

Logga på tränartröja x (framsida) x (ärm)

Logga på ledartröjan 
(simskolan)

x (ärmen)

Reklam sociala medier vid 
hemmatävling

x x x x x

Grensponsor/tävling 3 3 2 2 1-5

Medlemsutskick 3 gånger/år 2 gång/år 1 gång/år 1 gång/år

Aktivitetsdag/kväll (Vejbybadet) x x

Medverkan på avslutningen på 
sommarsimskolan

x x x

Ev tryckkostnader betalas av samarbetspartnern
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Tillägg

Vi är väldigt öppna för flexibla samarbeten. Här är några förslag på tillägg vi kan 
erbjuda:

• Backdropp vid hemmatävlingar 
• Extra medlemsutskick
• Exponering med #
• Marknadsföring tillsammans med ÄSS simmare
• Samarbete vid event på övrig plats (utanför badhuset)
• Medverkan vid avslutningarna på sommarsimskola
• Platser i simskolan/vuxensim att lotta/dela ut till 

anställda/kunder/leverantörer
• Övriga tillägg efter önskan



Intresserad av ett 
samarbete med oss?

Kontaktuppgifter:

Malin Johansson (Marknadsansvarig)

johansson_m@telia.com

Juliana Andersson (Klubbchef)

juliana@simess.com

0703-903699

Kansliet

kansliet@simess.com

0431-10139
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