
SIMKLUBBEN LÖDDE 

Simklubben Lödde bildades 1976 och är en av kommunens största idrottsföreningar med många 

bra resultat att ståta med genom åren. Vi har idag en bred verksamhet som sträcker sig från 

minisim till elitsimmare. 

Vi har prioriterat högt att ha utbildade ledare i vår verksamhet och våra ledare är utbildade 

enligt Svenska simförbundets simlinje. SK Lödde ligger väldigt högt i statistiken i Skåne 

Blekinge Simförbund vad det gäller utbildade ledare. Vi satsar mycket av våra resurser och tider 

på utbildning sidan om Simlinjen såsom HLR Vuxna/Barn och Idrott för barn med NPF. 

Vi i SK Lödde bygger vår värdegrund på fyra begrepp 

 - Passion, Kamratskap, Kvalitet, Utveckling. 

Passion  

Grunden för ett engagemang i SK Lödde är lust, stolthet och glädje. Alla är välkomna att delta 

och ha roligt samt utvecklas utifrån egna förutsättningar.  

Kamratskap  

Tillsammans skapar vi – aktiva och deras familjet, anställda och ideella ledare – 

förutsättningarna för en trygg och utvecklande miljö och samhörighet. SK Löddes klubbkänsla 

och kamratskap bygger på ömsesidig respekt, rent spel, öppenhet och ärlighet. Vi uppmuntrar 

och stödjer varandra i både framgång och motgång.  

Kvalitet  

Allt SK Lödde gör genomsyras av kvalitet och det finns en tydlig "blå tråd" i verksamhetens 

olika delar. Vi strävar efter att ha rätt kompetens och erfarenhet för att professionellt utföra varje 

uppgift, från simidrottsundervisning och organisation av verksamhet till träningsplanering och 

tävlingsarrangemang.  Trygghet och säkerhet är en självklarhet.  

Utveckling  

I SK Lödde vågar vi utvärdera och prova nya idéer. Vi tar oss an framtidens möjligheter. 

Utbildning prioriteras och vi utvecklar och förbättrar ständigt vår verksamhet. 

Som medlem i SK Lödde 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 Löddeköpinge 

  

Välkomna till Simklubben Lödde 

 


