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Malmö Kappsimningsklubb
Malmö kappsimningsklubb är Malmös största idrottsförening med drygt 4000
medlemmar årligen. Vi är en klubb som erbjuder allt från babysim till simning och
simhopp i världsklass. Vi har vid flertalet tillfällen blivit Sveriges bästa simidrottsklubb
och kontinuerligt haft representanter i svenska landslag på internationella mästerskap
under de senaste 30 åren.
100% Simkunnighet i Malmö
Av våra tre verksamheter, simskola, simhopp och tävlingssimning, är simskolan den
största. I denna verksamhet arbetar vi kontinuerligt med att förbättra simkunnigheten
bland Malmös barn, ungdomar och vuxna. Vår vision är 100% simkunnighet i Malmö, och
i vår simskola arbetas det kontinuerlig med att utveckla verksamheten för att kunna
närma sig visionen och erbjuda simkunnighet till så många som möjligt. På detta sätt
också bidra i största möjliga mån till att människor i allmänhet är tryggare i vatten.
Vi bedriver huvudsakligen vår verksamhet på tre platser i Malmö, Simhallsbadet,
Rosengårdsbadet och Oxiebadet. Under somrarna flyttar vi sedan ut verksamheten på
två av stadens utebad, Lindängsbadet och Rosengårdsbadet.
Tävlingsverksamhet
Inom våra tävlingsverksamheter, simning och simhopp, har vi alltid som ambition att vara
en av Sveriges ledande simidrottsklubbar. Malmö Kappsimningsklubb har under årens
gång arrangerat flera nationella mästerskap i simning och simhopp och arbetar
kontinuerligt med att få fler arrangemang till Malmö. Några större arrangemang som
kommer till Malmö de närmsta åren är:
▪ Under sommaren 2018, den 27 juni-1 juli, står Malmö kappsimningsklubb som värd för
Svenska Ungdomsmästerskapen i simning, SUM-sim, på Lindängsbadet.
▪ Den 26 - 27 januari 2019, står Malmö kappsimningsklubb som värd för Grand Prix, på
Hylliebadet.
▪ Under sommaren 2019 står sedan Malmö Kappsimningsklubb som värd för sim-SM, då
SM-veckan kommer till Malmö.

Malmö Kappsimningsklubb
Samhällsengagemang
Under flera år har man i Malmö diskuterat segregering och utanförskap som ett av de
snabbast växande samhällsproblemen gällande befolkningen. Man har på riksnivå
arbetat med att kartlägga och kategoriserat områden som under längre tid haft låg
socioekonomisk status och hög kriminell påverkan på lokalsamhället. I Malmö finns idag
tre områden i den högsta kategorin, ”särkilt utsatta områden” med ett fjärde på område
på väg. I denna kategori finns tydliga kopplingar till parallellsamhällen och utanförskap.
Detta är något som idrotten och föreningslivet i allmänhet direkt motverkar genom att
involvera, engagera och skapa gemenskap kring en aktivitet.
Vi arbetar kontinuerligt för att hitta nya sätt att engagera, involvera och entusiasmera
fler människor samtidigt som vi erbjuder aktiviteter kopplat till vattenvana och
simkunnighet. Några av våra projekt/ samarbeten med nämnt samhällsfokus under de
senaste åren är:
▪ Simfritids – ett simkunnighetsprojekt MKK drev i samarbete med både simförbundet och
lokala partners med syftet att genom att skapa en naturlig samlingspunkt kring vatten för
fritidseleverna i Rosengård bidra till en ökad vattenvana och simkunnighet.
▪ Gratis sommarsimskola – samarbetar MKK med HSB-, Trianon- och Stena fastigheter för
att kunna erbjuda gratis sommarsimskola på Lindängsbadet och Rosengårdsbadet och på
så sätt nå ut med simkunnighet till fler.
▪ Simidrott för alla - är ett ledarrekryteringsprojekt som drivs tillsammans med svenska
simförbundet med syfte att föreningens ledarstab ska representera den mångfald och
minska de kulturklyftor som idag finns ute i samhället. På så sätt på ett naturligt sätt
involvera fler delar av samhället.
Swim Of Hope
Under hösten 2017 arrangerade MKK ett välgörenhetsarrangemang i samarbete med
barncancerfonden. Under detta arrangemang har företag möjlighet att sponsra med
olika typer av insatser samtidigt som våra medlemmar gör vad de kan för att ”simma”
och ”hoppa” in pengar. Av intäkterna går sedan 50% till barncancerfonden vilket för
2017 var 89 000kr. Vi har för avsikt att göra liknande arrangemang även i framtiden och
hoppas givetvis kunna göra bidra på samma sätt.
Jämställd idrott
För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna, delaktiga och lika värda. Generellt
inom simning/ simhopp gör man ingen skillnad på damer och herrar utan man tränar och
tävlar tillsammans. Vår verksamhet är också uppbyggd på detta sätt och vi arbetar
kontinuerligt med att utbilda våra aktiva i jämställdhetsfrågor bland annat genom
arbetet med vår värdegrund.
MKK är precis som många andra föreningar beroende av att ideella krafter hjälper till för
att vi ska kunna fortsätta utveckla vår verksamhet. Att hålla en god ekonomi är en
ständig utmaning och vi söker alla typer av samarbetspartners som vill vara med och
bidra på något sätt till att utveckla vår verksamhet.

Värdegrund:
SOM AKTIV I MKK:
•

ÄR VI PROFESSIONELLA – vi är stolta över vår förening och lyfter fram dess starka sidor i samtal
med media, föräldrar och andra personer. Vi arbetar tillsammans för att skapa ett bra klimat
med välmående och väl presterande individer. Vi har ett professionellt bemötande mot varandra
och är lojala mot föreningen och varandra. Vi kommer alltid väl förberedda till varje träningspass
och varje tävling och gör vårt yttersta för att utveckla oss själva och varandra. Vi är förebilder
genom att följa de regler som finns.

•

VÅRDAR VI FÖRENINGENS VARUMÄRKE – Vi använder MKKs lila profilkläder på alla aktiviteter
där vi representerar föreningen. Vi ser till att vara pigga och fräscha på träningar och tävlingar
och har insikt och förståelse för att vi som medlemmar är föreningens levande reklampelare.

•

ÄR GLÄDJE EN NATURLIG DEL AV HELA VERKSAMHETEN – Vi tycker att det är roligt att satsa på
vår idrott och gör detta med en glädjefull inställning och en positiv attityd. Vi har roligt på
träningen, men det utesluter inte disciplin och vi försöker i alla avseende använda ett
pedagogiskt och konstruktivt talesätt.

•

ARBETAR VI FÖR ATT VARJE INDIVID I SIN EGEN TAKT OCH EFTER SIN EGEN FÖRMÅGA SKA
UPPNÅ SIN HÖGSTA POTENTIAL – Vi låta varje individ utvecklas i sin egen takt och vara flexibla
och anpassa träningen efter alla.

•

VÄRNAR VI OM ATT UTVECKLA INDIVIDEN FYSISKT, SOCIALT, KULTURELLT OCH MENTALT – Vi
skapar förståelse för att vägen till målet är lika viktig som själva målet. Vi att varje individ i laget
har ett ansvar utöver det sportsliga och att man alltid åter individen går före prestationen.

•

HAR VI EN ÖPPEN KOMMUNIKATION DÄR VI RESPEKTERAR VARANDRAS ÅSIKT – Att det i
föreningen existerar en öppen och rak kommunikation där vi delger varandra information och
där vi respekterar varandras rätt till åsikter.

•

RESPEKTERAR VI ALLAS LIKA VÄRDE – Vi skapar förståelse av vikten att alla har rätt till samma
bemötande och att lära sig respekterar allas rätt till sina åsikter.

•

TAR VI FULLSTÄNDIGT AVSTÅND FRÅN NARKOTIKA OCH DOPING

Samarbetspartners
Vi söker efter flera olika typer av samarbetspartners och har ambitionen att försöka skräddarsy
våra samarbetsavtal så att de ska bli så attraktiva som möjligt för alla involverade parter. De
olika typer av samarbeten som vi idag söker involverar allt ifrån tjänster, varor och ekonomisk
stöttning i utbyte mot diverse motprestationer till liknande värde:
•
•
•
•

Simskole-/simkunnighetspartners
Kickback-/Rabattpartners
Arrangemangspartners
Elitsponsorer

På sikt har vi ambitionen att starta upp ett företagsnätverk kring varumärket Malmö
Kappsimningsklubb med syftet att samla kreativa och innovativa företagsrepresentanter som
tillsammans med oss vill kläcka tankar och idéer för att utveckla våra verksamheter.
Man blir en del av en helhet som inte enbart främjar egna utvecklingsmöjligheter utan stödjer
också Malmö Kappsimningsklubb i jakten på vår vision och vår möjlighet att erbjuda Malmös
barn och ungdomar en meningsfull fritid i en förening med positiva värderingar och möjligheten
till långsiktig utveckling.
Är ni intresserade av ett samarbete med Malmös största idrottsförening, tveka då inte att ta
kontakt med oss.
Kontaktperson:
Johan Gustavsson
0737-023707
Johan.gustavsson@malmokappsim.se

