
   

 

 

VATTEN  

Vi känsla 

 

Genom gemenskap och ett JSS hjärta når vi framgång     

 

Praktiskt betyder detta för oss, som arbetar som ledare/tränare att:  

- vi använder JSS kläder  

– vi ser till att de aktiva använder JSS kläder samt att ange vilka kläder som gäller vid olika tillfällen. 

- vi ordnar tränarträffar- göra gemensamma aktiviteter med lika intressegrupper  

- vi vill lära känna varandra bättre och ställa upp för varandra.  

- vi vill verka för ett större samarbete mellan idrotterna (gemensamma läger, gemensamma sociala 

aktiviteter/utbildningar).   

- vi pratar klartext med varandramt arbetar som ett team. Vi hjälps åt och gör inte bara vårt ”eget”.    

Praktiskt betyder detta för oss, som är aktiva idrottsutövare att:  

- vi hälsar på alla med JSS kläder.  

- vi representerar JSS på ett positivt sätt när vi är ute på uppdrag.  

- vi hejar på varandra och klär oss lika .Detta gör att vi känner oss som ”vi”.  

- vi ska vara glada och positiva. Ha kul tillsammans och vara kompisar.  

- det är viktigt för vikänslan är att vi jobbar mot gemensamma mål, att vi tillsammans representerar 

klubben och att vi respekterar alla i gruppen.  

- att vi pratar med alla och hejar på alla under tävlingar och träningar. 

- vi gärna vill ha gemensamma träningstillfällen samt att få möjlighet att åka på läger tillsammans 

även om vi utövar olika idrotter.  

- vi skall hjälpas åt att följa våra självklarheter. 

 

 

 

 

 



 

 

 

VATTEN   

Attraktiva  

 

Det är attraktivt att deltaga/verka i någon av JSS aktiviteter    

 

Praktiskt betyder detta för oss, som arbetar som ledare/tränare att:  

-vi skall visa att vi är engagerade genom att uppträda professionellt och vara positiva . 

-vi skall genomtänkta och  bra produkter att sälja. (både tjänster och saker)  

- vi skall kvalitetssäkra våra verksamheter genom personliga besök av verksamhetsansvariga för våra 

olika områden. 

- vi skall ”sälja” JSS, som varumärke så att alla som deltager i verksamheten är stolta över att få 

tillhöra just denna förening.   

- vi skall ta hänsyn till varje barns behov i undervisningen    

 

Praktiskt betyder detta för oss, som är aktiva idrottsutövare att:  

-vi är attraktiva är vi för att vi har bra tävlingsidrottare, bra tränare, bra anläggning och 

träningsmöjligheter och är justa, trevliga och hejar fram varandra.  

- vi har bra förutsättningar inom många områden så som skola, träning, anläggning och trivsel .  -Att 

tala väl om klubben är en stark del att ge klubben ett attraktivt namn. 

- om vi vill ha en ny lagmedlem så ska vi bemöta den precis som vi själva vill bli bemötta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

VATTEN    

Trovärdiga –    

 

Vår verksamhet genomsyras av proffessionalism och kvalitet.     

 

Praktiskt betyder detta för oss, som arbetar som ledare/tränare att:  

-vi ska vara uppdaterade på vad som händer både i föreningen och på förbundsnivå.  

-vi ska kunna ge tydliga svar på frågor från medlemmar och stå för vår verksamhet  

-vi skall vara välutbildade , som gör att det vi utför är kunskaps/faktabaserat.  

-vi skall ge tydlig och uppdaterad information via våra informationskanaler. 

- våra kunder ska känna sig trygga hos oss.     

 

Praktiskt betyder detta för oss, som är aktiva idrottsutövare att:  

-vi skall hålla en seriös nivå. 

-vi skall komma i tid och vara väl förberedda. 

-vi skall uppträds professionellt när vi representerar JSS. 

  vi tar saker på allvar och skapar oss ett rykte om att vi jobbar hårt mot satta mål. 

 -vi uppträder så att alla känner sig trygga i  sin idrott och bland sina kamrater. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VATTEN   

Tillgängliga:    

 

Förutsättningar skapas så att den som vill kan ta del av vårt utbud. Vi skall vara tillgängliga för 

kommunens invånare men även rikstäckande framförallt för våra elitgrupper.  

 

Praktiskt betyder detta för oss, som arbetar som ledare/tränare att:  

-vi skall synas på bassängkanten i de olika verksamheterna och vara tillgängliga för kontakt.  

-vi skall besvara mailkontakt inom ett dygn under arbetsdagar. 

-vi skall uppmärksamma varje barn vid varje aktivitetstillfälle. 

 

Praktiskt betyder detta för oss, som är aktiva idrottsutövare att:  

-den som vill var med ska få testa (tex kompisar)  

-vi skall visa att vi finns/syns i olika situationer . 

-vi ska ta hand om de som kommer nya till vår klubb/våra grupper. 

 

Tillgängliga för kommunens invånare men även rikstäckande framförallt för våra elitgrupper. -Ge 

möjligheter/skapa möjligheter för olika simidrottsintressenter både på tävlings och motionsnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VATTEN   

Engagerade 

 

Genom vårt engagemang skapas glädje att utöva simsport.    

 

Praktiskt betyder detta för oss, som arbetar som ledare/tränare att:  

-vi skall praktisera vår kunskap med glädje.  

-vi skall ge ett positivt bemötande till alla våra kunder. 

-vi skall i undervisning/träning ge ögonkontakt och lyssna på deltagarna. 

-vi skall ha grundläggande kunskaper om HELA JSS verksamhet och kunna ge svar på frågor. 

- vi skall med vårt uppträdande visa att det är kul att vara på jobbet (skapa bra stämning) 

 

Praktiskt betyder detta för oss, som är aktiva idrottsutövare att:  

-vi skall vara delaktiga i planering samt och gå in för träningen VARJE gång . 

-vi skall vara engagerade i varandra: Pusha varandra, peppa varandra, motivera varandra. VAR GLADA ! 

-vi skallprata md alla. Fråga hur det har gått på tävlingar/träningar. Motivera varandra ger bra resultat. 

-vi skall vara insatta och kunniga om klubben. 

- vi skall hjälpa till vid hemmatävlingar där vi själva inte deltager. 

-vi skall visa varandra engagemang genom påhejningar under tävlingar och att göra vårt  yttersta för 

att ställa upp för varandra.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VATTEN    

Nytänkande –   

 

Vår organisation baseras på ett lärande som leder till ständiga förbättringar och vi skall våga vara 

kreativå.  

 

Praktiskt betyder detta för oss, som arbetar som ledare/tränare att:  

-vi skall söka och bearbeta ny kunskap genom att deltaga i kurser och konferenser. 

-vi genom kontakter med andra föreningar och genom diskussioner inom det egna tränar/lärarleden 

kontinuerligt utvärderar och utvecklar våra verksamheter. 

-vi skall vara utåtriktade och lyhörda. – 

 

 Praktiskt betyder detta för oss, som är aktiva idrottsutövare att:  

-när vi genom landslaguppdrag får möjlighter att ta del av ny information skall vi dela med oss av den 

till kamrater och tränare. 

-vi skall försöka skaffa internationella kontakter för att skapa utbyten ! Vi får åka dit och de får åka till 

oss ! 

-vi skall sträva framåt och försöka hitta nya ”vägar”. 

 

 

 

 

 

 


