Sammanfattning av inkomna förslag till vår brevlåda under DM
Läger
-

Fler läger typ Älvdalen, en gång per termin för att lära känna simmare från andra klubbar
Fler simläger för unga talanger från olika klubbar
Lägret i Älvdalen är jättebra, fler aktiviteter
Läger utomlands (Norden, Europa) till subventionerat pris. För SM kvalade
Läger tröjor?

Tävlingar
-

Fler tävlingar mot andra klubbar, tex Norrland
Fler lagkapper
Fler mixlagkapper – tex på UGP
Mer genomtänkt grenordning på DM, blanda lagkapper. Lagkapper alla pass
Fler pauser på DM, det blev väldigt kort tid mellan vissa grenar
Fler tävlingar med MSSF
Någon rolig gren, typ 4x50 fenben
Fler serietävlingar typ ISL
Fler tävlingar som arrangeras av MSSF för de lite äldre simmarna
Fler tävlingar för simmare över 18 år
Tävlingar utomlands igen
Tävlingar mellan distrikten typ TV-pucken med ett landslag från mellansvenska
Tävlingar på fler ställen i mellansvenska
Knasig tidsuppfattning på DM ibland
Dela upp medley lagkapperna
Jag önskar att det inte skulle vara Sum Sim i Uppsala
Sum Sim skall ligg acentralt i distriktet för att inte några skall få så långt till tävlingen
Vi skall ha seriesim
Grenordning på DM är lite knäpp, dåligt med tid, ibland vet man inte när man kör
Upplägget är lite dåligt. Lagkapp som innehåller samma distans som kommande gren är lite
påfrestande för simmare som simmar båda.
En tjej lagkapp och en killagkapp per pass hade varit bättre pga att få lite mera balans i hur alla
får köra
Jag skulle vilja att lagkapperna skulle vara mera utspridda och inte två på samma pass
Jag tycker MSSF borde ha en tävling med bara lagkapper och att man får slå ihop sig med andra
klubbar så att man kan få ett jämnt lag i samma ålder som en själv
Fler tävlingar i nyare badhus typ Värsterås och Eskilstuna

Information
-

Presentera nyheter från de olika klubbarna
Presentationer av de olika klubbarna på hemsidan
Mer information på tex hemsidan
Utveckla hemsidan

-

Markandsför MSSF mer tex instagram. Lägg ut så fort det händer något i distriktet, simmare
som simmar fort på mästerskap mm
Informera mer om vad ni gör, vilka ni är och vad ni gör
Jag vet inte vad ni gör, så berätta mer
Sprida värdegrundsarbete mer. Skapa verktyg och metoder för oss tränare att jobba mer med
Mer spridning av vad som händer i övriga Sverige
Mer information om MSSF, geografiks spridning, vilk andra finns i Sverige. Informera mer om er
verksamhet. Vad har ni för mål, hemsida.
Önskar att er information kom ut mera till föräldrar och barn

Övrigt
-

Mer pengar till klubbarna
Uppmärksamma duktiga simmare mer, uppmuntras
Skumt att vi har fördelat om alla grupper och hur gammal masn skall vara i vissa tävlingar
Mer bassängtid till klubbarna så de kan få in fler simmare
Ett projekt som går ut på att fler klubbar skall kunna tränai 25:a och 50:ia året runt
Erbjuda hjälp till små klubbar med träninfsupplägg mm
Mer tydlig information
Få simidrotten att växa i fler åldrar
Bättre utbud för handikappade bar och vuxna
Försök att hjälpa de små klubbarna mer
Mer försäljning av utrustning med rabatter
Billigare boende på tävlingar
Tätare samarbete mellan klubbarna så simmare och ledare kan få mer och större utväxling av
varandra.

Tränare
-

Utbilda fler tränare på olika nivåer
Grupper efter ålder är inte bra, svårare att utvecklas
Utbilda och utveckla fler tränare

Övrigt, övrigt
-

Mer mat på tävlingar
Bättre bestik till maten
Jag är för dåligt insatt, ville bara ha en vattenflaska

....

