
Hej aktiva, samarbetspartners, anställda, ideella och 

vårdnadshavare i Kristianstads Sim- och 

Livräddningssällskap, NÖ Skånes ungdomsförening 2021! 

Först av allt, stort tack för allt ert engagemang i vår förening, för det är just vår 

förening. Det är oerhört kul att se att Vi – Tillsammans kan åstadkomma så mycket. 

Stort tack till er alla som hjälpte till att förgylla såväl invigningen av Badriket som 

framförallt ”utvigningen” av Tivolibadet. Extra stort tack till alla er som hjälpte till på olika sätt 

med flytten.  

Vi är för närvarande mitt uppe i höstens alla aktiviteter inklusive att finna nya rutiner på 

Badriket, få ihop verksamhetsplanering inkl. budget för 2023/2024, överse vår Vision 2023 och 

introducera vår nya samarbetspartner inom profilprodukter, Magnussons Agentur AB i Vinslöv.   

Vi har oerhört fina sportsliga resultat redan under höstsäsongen och vi ser fram emot en 

spännande avslutning. Vi är oerhört stolta över alla våra resultat.  

Så, håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händer rena. Vi – Tillsammans!  

Anders Wendel, ordförande 

 

Preliminär tidsplan för hösten 2022/våren 2023 (ej tävlingskalender) 

November/december ”Metersim 2” eller annat motsvarande arrangemang   

4 december (em) Studiebesök i Växjö, konstsim (mindre delegation)   

21 december  ”Julkul” (justeras m.a.a. nationell/regional tävlingar) 

8 januari  Vårdnadshavare-/Föräldra-/Informationsmöte 

4 februari   Uppvisning av Växjö Konstsim i Badriket – alla välkomna  

15 februari  Årsmöte  

 

Tränarstaben formeras 

Utöver att Sebastian och Ida Marko-Varga börjat så hälsar vi Filippa Fridh välkommen som 

ansvarig för bl.a. simskola och parasim. Vi hälsar även vår ideella kraft Johanna Persson, 

parasimsektionen, varmt välkommen. 

 

Filippa kommer närmast från Eslöv Simsällskap och börjar sin resa hos oss den 17 november. 

Vi hälsar Filippa Fridh välkommen som verksamhetsledare för bl.a. simskola och parasim. 

  

Filippa tillför föreningen ny kompetens bl.a. i form av parasim. Det innebär att vi tar 

ytterligare steg mot vår vision 2030 ”En förening för alla". Målet för parasimverksamheten är 

att den påbörjas hösten 2022, uppstart av mer organiserad gruppverksamhet vårterminen 2023 

för att under höstterminen 2023 vara etablerat. Vi siktar mot att helt eller delvis kunna 

genomföra en tävling under 2024. För er som önskar komma i kontakt med 

"parasimsektionen", kontakta gärna parasim@ksls.se. 

mailto:parasim@ksls.se


Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till Frida och Olivia Jarl Halvarsson för allt ni gjort för 

simskolan och att ni ställer upp intill Filippa är på plats! Olivia och Frida kommer kvarstå 

som simtränare efter att Filippa börjat! Vill ni komma i kontakt med simskolan kontakta 

gärna simskola@ksls.se. 
 

Johanna Persson kommer ingå i "parasim-sektionen" för att tillsammans med Filippa få igång 

parasimverksamheten. Johanna har ingen personlig erfarenhet av simning men har under 

många år arbetet med funktionsnedsatta i Kristianstad och önskar bidra med sin kunskap och 

sitt nätverk. Johanna får presentera sig mer allt eftersom - varmt välkommen. 
 

Samtidigt vill vi officiellt meddela att Pernilla slutat, lycka till i Robinsson och framgent.  

 

Vi söker ledare/tränare inom Konstsim, Parasim och Vattenpolo – är det du? 
 

KSLS ligger i startgroparna för att starta upp verksamhet inom Konstsim och Parasim samt 

satsar på att få igång en hållbar verksamhet inom Vattenpolo. Vi söker nu ledare/tränare inom 

dessa simidrotter, gärna med start omgående! 

 

Vill du vara med på vår resa, har kunskapen och intresset för att lära ut konstsim eller 

vattenpolo till barn och ungdomar inom vår förening, tveka då inte utan hör av dig 

till konstsim@ksls.se, parasim@ksls.se eller till vattenpolo@ksls.se   

Vi har som mål att aktivt starta upp konstsim efter årsskifte, så du som är utbildad eller vill 

utbilda dig till tränare för konstsim så har du möjligheten att få följa med på vårt studiebesök 

till Växjö, i början av december 2022.   

 

KSLS for Ukraine – en fortsatt succé i mörkret. Fortsatt behov av simkläder 

m.m. 

Föreningen vill aktivt bidra till samhället varav en del är i mottagandet av ukrainska 

krigsflyktingar. Aktiviteten startade upp i mars, tog kortare sommaruppehåll i slutet av juni 

och startades upp igen i augustis. Över 180 unika krigsflyktingar har deltagit i en kombination 

av att lära sig simma, få vattenvana och få social aktivitet. Stort tack till alla er som bidragit 

ideellt, skänkt handdukar och simkläder men även till våra samarbetspartners Kristianstad 

Kommun, Mio, Sparbanken Skåne & Grant Thornton. Vi är fortsatt i behov av simkläder i 

alla storlekar (främst dam och herr) och badhanddukar. Har ni över så lämna gärna in på 

kansliet!  
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Samarbetspartners 

Vi önskar hälsa Magnussons Agentur AB i Vinslöv och Mårtensson Consulting AB välkomna 

som samarbetspartners.  

Magnussons Agentur AB i Vinslöv 

SVERIGES STÖRSTA PROFILUTSTÄLLNING 

Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda våra kunder en av Sveriges största utställningar med 

profilkläder, profilprodukter och arbetskläder. Våra 1200 m2 ger dig möjlighet att se produkter och 

kläder live i en inspirerande miljö. Vi hjälper er att skapa profilering som människor känner sig 

bekväma med i sina professionella roller. Vi har ett namn på detta, vi kallar det varumärkeskalibrering. 

När varumärket och människorna som bär det lirar med varandra så har vi och du lyckats. Välkommen 

till Magnussons i Vinslöv! 

EN DEL AV NEW WAVE PROFILE 

Vi är ett fristående profilföretag som redan 1998 inledde ett samarbete med vår huvudleverantör New 

Wave Group, en svensk börsnoterad koncern med stort fokus på företagsprofilering och med en 

mycket stark varumärkesportfölj. Tillsammans jobbar vi för att skapa attraktiv och effektiv 

företagsprofilering för våra kunder! New Wave Profile är en kedja med ca 70 återförsäljare i Sverige 

och ytterligare 90 i övriga Norden som består av fristående professionella företag inom profilmedia. 

Du skall känna dig trygg när du handlar av oss. Oavsett om det gäller leveransen, kvalitén eller varans 

ursprung. Vi vill också ge dig bästa tänkbara service genom såväl professionalitet i våra kontakter som 

en bred palett av tjänster. Vi har sammanfattat dessa i vårt Full Service Concept. Vi skapar profilering 

som människor känner sig bekväma med i sina professionella roller. Vi har ett namn på detta, vi kallar 

det varumärkeskalibrering. När varumärket och människorna som bär det lirar med varandra så har vi 

och du lyckats. 

MAGNUSSONS NWP 

Vi är en del av kedja med över 60 återförsäljare i Sverige och ytterligare 90 i övriga Norden. Vi är ett 

fristående profilföretag som redan 1998 inledde ett samarbete med vår huvudleverantör New Wave 

Group, en svensk börsnoterad koncern med stort fokus på företagsprofilering och med en mycket stark 

varumärkesportfölj. Tillsammans jobbar vi för att skapa attraktiv och effektiv företagsprofilering för 

våra kunder! 

Mårtensson Consulting AB 

Vi är ett världsledande företag inom automation, idrifttagning, elkontruktion, industriell IT, 

digitalisering och projektledning. Vi är specialister på snabb, modern och precis teknik. Vi 

tror på att vara effektiva och personliga. Vi är lätta att förstå, vi är alltid mögliga att nå – 24 

timmar om dygnet, 365 dagar om året. Vi har över 25 års erfarenhet av att skräddasy unika 

lösningar för företag, i vitt skilda branscher – över hela jordklotet. Just nu, någonstans i 

världen, produceras något från en process som vi har automatiserat, driftsatt och loggar. 

 

Vi erbjuder  

Automation - Vi löser ditt problem snabbt. Oavsett vilken bransch. Ingen process har råd att 

stå still. Automation sedan 1997. 

 

Idrifttagning - 25 års erfarenhet. Idrifttagning är inte bara om att förstå teknik, utan även 

förstå hur ni som kund tänker. 

Projektledning - Vi har erfarna projektledare som driver stora projekt för uppbyggnad av nya 

fabriker och produktionslinjer. 



Dataanalysering - Ha koll på hela kedjan från affärssystem via process, operatör och 

produktion till leverans, rapporter, spårbarhet och analys. 

Elprojektering - Vi designar och gör underlag för skåpsbyggnation, fabrikslayout, maskin- 

och processinstallation. 

Industriell IT - Med förbättrade automations- och produktionslösningar så förbättrar vi inte 

bara produktiviteten utan även flexibilitet och kvalitét. 

Vår historik 

Allt startade i ett litet rum med bara ett skrivbord, en stol, en dator och mig. De första åren 

arbetade jag ensam. Jag bryggde mitt eget kaffe på morgonen och jobbade sedan så länge jag 

orkade. Ofta både dagar och nätter. Helger existerade inte. Tetra Pak var min första kund och 

tog all min vakna tid i anspråk. 

Men snart blev uppdragen flera – och de kom från jordens alla hörn. Världen blev min 

arbetsplats och mitt kontor kändes plötsligt som en internationell flygplats. Världen kändes 

liten och inget problem för stort för mig att lösa. 

Men efter ett par år kände jag att jag inte kunde fortsätta. Inte ensam. Det fanns helt enkelt 

inte tillräckligt många timmar på dygnet för att jag ensam skulle kunna tillfredsställa alla 

kunder och lösa alla projekt. 

Idag består Martensson Consulting av mer än 40 medarbetare och vi har kontor både i Sverige 

och Serbien. Och ja – hela jordklotet är fortfarande vår arbetsplats. 

Det är speciellt att arbeta med automation. Vi måste lösa kundens problem snabbt. Oavsett 

vilken bransch de är verksamma i. Tiden är den avgörande faktorn. Ingen process har råd att 

stå still. På Martensson Consulting arbetar vi snabbt och systematiskt. Vi är professionella, 

effektiva och alltid tillgängliga för våra kunder. Vi inleder alltid våra samarbeten med att 

lyssna noga. Bara genom att göra rätt analys kan vi lösa rätt problem. 

Vår process bygger på fem steg, alla lätta att förstå och alla lika viktiga: Projektering, 

Automation, idrifttagning, övervakning/analys och självklart 24/7 support. En kund kan 

behöva oss i samtliga steg – en annan bara i ett steg eller två. Vi skräddarsyr vårt arbete för att 

passa varje kunds personlighet och unika situation. 

På Martensson tror vi på att skapa personliga relationer. Vi vill skapa förtroende i vårt arbete. 

Både genom att alltid komma med rätt lösningar och att alltid vara tillgängliga, 24/7. 

Nils Mårtensson – VD Mårtensson Consulting 

 

Tack för att ni har valt att stötta oss! 



 


