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För mer information angående Aquatalk se följande länk 
http://www.olanderswim.se/olander-aquatalk/ 

Motion inkommen från medlem Henning Christiansson.  

Jag har nu, med några års undantag simmat med klubben i 30 år. Man gör framsteg i början 
men hamnar sedan ofta på en nivå som det är svårt att förbättra utan professionell hjälp. Jag 
tror att vi är många som skulle vilja lyfta oss och bli snabbare i simning. Därför är det guld 
värt med en tränare på kanten. Anders Holme är oerhört värdefull för oss med sina 
genomtänkta simpass och vakande öga. 
  
Men med en simbassäng full med folk i olika banor är det inte lätt att träna individuellt och för 
det mesta ägnar han sig åt banan med dem som behöver honom mest. Ibland kastar han ett 
öga på oss andra. Ofta blir det någon detalj som han rättar till och man försöker följa råden 
så gott det går. Men det är inte lätt att träna individuellt utan bra verktyg. Har man simmat 
med Simcoachen där Anna-Karin använder sig av Aquatalk märker man vilken oerhörd 
skillnad det blir. Hon behöver inte bara ge råd på kanten utan kan instruera simmaren under 
tiden han/hon simmar. 
  
Min önskan är att klubben köper in en sådan anläggning, med sändare och ett antal 
headsets. För ca 15 000 kronor får man 10 headsets. Eftersom alla som har en headset hör 
vad tränaren säger kan inte alla ha headset. Men Anders skulle kunna träna alla på en bana 
åt gången per vecka. Det skulle bli ett verkligt lyft på kvalitén på våra träningar och även ge 
Anders bra verktyg. Vi är ju flera som anlitar Anders privat också och även där skulle det 
vara till hjälp för oss. 
  
Det är ingen stor kostnad jämfört med vad vi får ut av den i bättre kvalitet. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Henning Christiansson 
 
 

 

  

http://www.olanderswim.se/olander-aquatalk/


Styrelsens yttrande till motion angående investering i utrustning Aquatalk. 

Motionären föreslår att föreningen ska köpa in en Aquatalk anläggning för att få högre 
kvalitet på klubbträningarna de tillfällen då det finns tränare på kanten samt att tränaren 
även ska kunna använda anläggningen då Triathlon Västs medlemmar tränar för honom 
privat. 
  
Styrelsens yttrande: 
Styrelsen ställer sig positiv till motionen då andra tränare/föreningar använder Aquatalk med 
goda erfarenheter. Detta är något som skulle kunna komma hela klubben tillgodo. 
 
För- och nackdelar 

Fördelar 
- Ger direkt individuell feedback till simmaren enligt motionärens beskrivning 
- Lyfter totalt sett på kvalitén på våra träningar och ger även tränarna ett beprövat verktyg 
- Kommer hela klubben till godo 
- Vi kan prova på om det fungerar på våra träningar, om inte så sälja på 
andrahandsmarknad 
- Får vi det att fungera så kan vi i framtiden direktimportera ytterligare utrustning från 
Kina/Asien 
- Möjliggör utveckling av simpassen med t ex coachning från elitgruppen. Par-coachning? 
 

Nackdelar 
- Dyrt (ca 15 SEK insteg) och känslig elektronik.  
- Aquatalk kräver troligen nya upplägg av simpassen. Kanske preppa i förväg med utvalda 
simmare 
- Utrustningen ska underhållas och transporteras mellan Mölndal, Valhalla, Frölunda osv  
- Investeringen belastar klubbens budget  
  
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
att bifalla motionen i sin helhet 
att finansiera Aquatalk genom att ta eget kapital i anspråk 
 
 

 


