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Det har varit ett tufft och utmanande 
år. 2020 liknar ingenting någon 
tidigare har upplevt. Coronapandemin 
har hållit världen i ett järngrepp 
och påverkat i stort sett alla delar av 
vårt samhälle, så även simidrotten. 
Pandemin har prövat och prövar 
samtliga våra simidrotter, våra 
föreningar, våra ledare och inte minst 
våra aktiva hårt.

Vi har inte kunnat utöva vår idrott 
som vi har velat och som vi är vana 
vid. Vi har tvingats ställa in tävlingar 
och vi har fått hitta nya sätt att träna 
och att mäta vår utveckling och våra 
framgångar på.  

Jag tackar alla som är involverade 
inom våra simidrotter för er förståelse, 
er flexibilitet och er vilja att lösa de 
utmaningar vi ställts inför på bästa 
möjliga sätt. När jag ser det resultatet 
av det arbete och den skillnad som 
alla, från föreningar och distrikt till vår 
centrala verksamhet, bidrar med för 
att inspirera, motivera och inte minst 
skapa möjligheter för simidrottare att 
motiveras och utvecklas blir jag varm i 
hela mitt hjärta.

Det faktum att barn och 
ungdomsidrotten trots allt i mångt 
och mycket kunnat fortsätta sin 
träningsverksamhet har varit positivt 
för folkhälsan. Tyvärr har den 
negativa utvecklingen av pandemin 
under slutet av året inneburit 
ökade restriktioner och att icke-
elitverksamheten till stor del tvingats 
stänga ner. Det är fullt förståeligt att 
dessa åtgärder behöver vidtas, men 
det har slagit hårt mot våra äldre 
simidrottare, och det måste också 
vägas mot vad andra hälsomässiga 
risker som ökat stillasittande 
och frånvaron av en meningsfull 
sysselsättning betyder för våra 
ungdomar.

Som ordförande för Svenska 
Simförbundet vill jag att ni ska veta 
att styrelsen gör allt vi kan för att 
skapa så bra förutsättningar för er 
som möjligt. Tillsammans hjälps vi 
åt att hitta lösningar, tänka nytt och 
se möjligheter på de utmaningar vi 
ställts inför. Och visst finns det även 
positiva saker som pandemin har fört 
med sig. Vi har kunnat spendera mer 
tid på utvecklingsarbete än i normala 
fall. Vi har tvingats vara kreativa 

med nya tävlingsupplägg, där till 
exempel både simhopp och konstsim 
har hittat nya sätt att tävla. Årets 
reserestriktioner har även gjort att 
många möten och landslagssamlingar 
istället skett digitalt på hemmaplan. 
Detta är något vi med all sannolikhet 
kommer ta med oss och fortsätta satsa 
på framöver som en möjlighet att 
bredda våra arbetssätt och utveckla 
vår verksamhet. 

Vi har under året arbetat vidare i vår 
verksamhet i enlighet med Strategi 
2025. Strategin är ett viktigt och bra 
redskap för att peka ut vägen för vårt 
målinriktade gemensamma arbete 
framåt. Vi är nu inne i den andra av 
totalt fyra Verksamhetsinriktningar. 
Verksamhetsinriktningen för 2021-
2022 används i våra verksamheter för 
att beskriva hur våra satsningar ser 
ut de närmsta två åren, hjälpa oss att 
hålla rätt linje i de prioriteringar vi 
gör och de beslut vi fattar samt för att 
säkerställa att hela Simidrotts-Sverige 
jobbar för samma mål med samma 
värderingar till grund. 

Simidrotten har stor positiv påverkan 
på folkhälsan. Det är en av få idrotter, 
som man kan hålla på med från 
vaggan till graven, och som kan kalla 
sig en livslång idrott på riktigt. Inom 
Svensk Simidrott ska det finnas plats 
för alla oavsett ålder, förutsättningar 
eller ambitionsnivå. Men visst finns 
det utmaningar. Både gällande 
rekrytering och hur vi ska kunna 
lyckas behålla barn och ungdomar 
inom vår verksamhet, men också 
gällande ekonomi och finansiering och 
kring samspelet mellan olika delar i 
vår organisation.

Det kommer att vara fortsatt tuffa 
och påfrestande tider framöver, 
och jag vill, att vi fortsätter att möta 
dessa utmaningar tillsammans. Ett 
tillsammans där vi alla tar ansvar för 
såväl oss själva, som för varandra och 
för vår idrott. Det är inte över, men det 
kommer att bli bättre.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack 
till alla ledare, tränare, simidrottare, 
funktionärer, domare, tjänstemän 
och förtroendevalda som oförtröttligt 
kämpat på under ett år med tuffast 
tänkbara utmaningar. Tanken på 
vad vi tillsammans gör och kan 
åstadkomma inom Svensk Simidrott 
fyller mig med glädje. Digitala möten i 
all ära, men jag hoppas att vi snart kan 
ses igen, på riktigt!

"Inom Svensk Simidrott ska det 
finnas plats för alla oavsett 

ålder, förutsättningar och 
ambitionsnivå."

SVENSK SIMIDROTT 
ÅRET SOM GÅTT
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Strategin är en åttaårig plan som 
beskriver den gemensamma 
riktningen för Svensk Simidrott 
fram till 2025 genom att bryta ner 
verksamheten i fyra övergripande mål.  

Den tillhörande tvååriga 
verksamhetsinriktningen ger styrelser 
i förbund och distrikt riktning för de 
insatser som kommer att prioriteras 
under perioden. 

Varje år kommer sedan förbund, 
distrikt och föreningar att lägga en 
verksamhetsplan med aktiviteter som 
tillsammans med buget visar vilka 
aktiviteter som ska genomföras under 
året.

En viktig del i det strategiska arbetet 
framåt är Svensk Simidrotts nya 
utvecklingsmodell där vi ska bedriva 
en verksamhet med plats för alla. Vi 
behöver göra en förflyttning från en 

tidigare formad triangel med en bred 
bas av undgdomar till en smal topp 
med elitidrottare, till en verksamhet 
med utrymme för alla oavsett nivå 
och förutsättningar. Genom att 
behålla så många som möjligt så 
länge som möjligt i verksamheten, ges 
förbättrade förutsättningar för alla att 
nå sina mål.

STRATEGI 2025

"Strategi 2025" är Svensk Simidrotts övergripande styrdokument 
som visar vilken riktning vi inom Svensk Simidrott kommer 
att arbeta i. Den vänder sig til förbundet, distrikten och 
föreningarna"

VISAR VÄGEN FRAMÅT
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VISION

SVENSK SIMIDROTT I VÄRLDSKLASS
I ETT SVERIGE DÄR ALLA KAN SIMMA

Vår vision ger en bild av vad vi gemensamt vill uppnå med 

verksamheten, vart vi ska sträva. 
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GEMENSKAP
 
Människor vill vara delaktiga och känna glädjen av 
att höra ihop med andra. Simidrotten hjälper oss att få 
sammanhang och gemenskap. Simidrotten inkluderar 
alla. Att kunna simma ger dig trygghet i att uppleva det 
roliga med vatten. 

KÄRN-
VÄRDEN

HÄLSOSAM
 
Att röra sig i vatten är hälsosamt. 
Att vara i vattnet är skonsamt och sliter 
inte på kroppen utan bygger upp den.

Kärnvärden används som 

utgångspunkt i vår kommunikation. 

De visar vem vi är och vad som särskiljer oss från andra.
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LIVSLÅNG
 
Simidrott finns med genom hela livet, 
från vaggan till graven. Det är få saker 
som kan göras hela livet och därmed 
lever upp till ordet livslång. Simidrott 
gör det.

FRAMGÅNGSRIK
 
Svensk Simidrott har fostrat en rad folkkära 
profiler som tagit medaljer på internationella 
mästerskap, men våra framgångar är mer än 
OS-medaljer. Simidrottens värden bygger 
framgångar hela livet. För varje gång någon 
lär sig att simma eller växer och utvecklas i 
vår verksamhet har vi bidragit till att skapa 
framgång och till att fler kan ha 
roligt tillsammans. 
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Uppföljning och utvärdering

Svensk Simidrott arbetar mot Strategi 
2025. Som ett led i arbetet med att följa 
upp och se om arbetet ger avtryck 
på en övergripande nivå, har två 
undersökningar genomförts under 
slutet av 2019.

•Den första undersökningen riktade 
sig till alla som är engagerade och 
skapar verksamhet inom Svensk 
Simidrott på central nivå, i distrikten 
och i våra föreningar. 

• Den andra undersökningen har gått 
ut till er våra föreningars medlemmar 
som tar del av vår verksamhet. För 
verksamhet där barn under 16 år 
deltar, har målsman fått svara på 
undersökningen. 

Medlemsundersökning

Det är roligt och engagerande att vara 
en del av Svensk Simidrott. Det visar 
den första medlemsundersökningen 

som någonsin genomförts. Totalt 
svarade strax över 10 000 personer på 
undersökningen som genomfördes av 
Analysföretaget AQ Analys i slutet av 
2019.

– Syftet med medlemsundersökningen 
är att utveckla vår verksamhet och se att 
vi gör rätt saker som ligger i linje med 
vår strategiska plan. Vi är tacksamma 
över att så många har tagit sig tid att 
svara på enkäten och även lämna fria 
svar med många förslag och idéer, säger 
kommunikationsansvariga Anna Hammar

NMI (Nöjd Medlems Index) 
används för att mäta nöjdheten 
hos medlemmar kopplat till 
föreningens utbud och sammanställs 
från följande frågeställningar: 
Hur nöjda medlemmarna totalt 
sett är med verksamheten, hur 
rekommendationsbenägna de är och 
hur troligt det är att de kommer att 
fortsätta att delta i verksamheten. 
Dessa frågeställningar ger ett index 
för hur nöjda medlemmarna är med 
verksamheten och är ett bra mätvärde 
för vårt framtida kvalitetsarbete. Årets 
index på 72 anses vara en bra siffra för 
NMI. 
– Som ett bevis på hur mycket duktiga 
ledare vi har i våra föreningar ser vi att 
ledarnas kompetens och pedagogiska 
förmåga, samt det bemötande 
medlemmarna får i våra föreningar är 
de två faktorer som får högst betyg i 
undersökningen av medlemmarna runt om 
i landet, säger Anna Hammar.

Medlemmarna anser att möjligheterna 
att delta i föreningens aktiviteter 
är mycket goda oavsett kön 
(som får högst betyg), sexuell 
läggning, religion, etnisk 

bakgrund, könsidentitet eller ålder. 
Gällande möjligheterna att delta i 
föreningens aktiviteter baserat på 
funktionsnedsättning eller sociala och 
ekonomiska förutsättningar finns det 
ett förbättringsarbete att genomföra.

Undersökningen visar också att de 
främsta anledningarna till att man är 
medlem i en av våra föreningar är för 
att träna och förbättra sin teknik och 
färdighet samt för att ha kul.

Föreningsundersökning

Drygt 1 000 föreningsrepresentanter 
valde att svara på frågor kring 
verksamheten. Syftet med 
undersökningen var att kunna 
utnyttja svaren för det interna 
utvecklingsarbetet samt använda 
underlagenen för kommunikationen 
med föreningar. 

Här blev den totala siffan för NMI 
72,2%. När vi sammanställde 
en nöjdhets- och lojalitetsgraf 
över respondenterna så 
visade det sig att totalt 85% av 
föreningsrepresentanterna var nöjda 
och lojala med verksamheten.

De frågor som behöver arbetas med 
framåt är bland annat samarbetet 
mellan simidrotterna rollfördelning 
och samarbete mellan förening, 
distrikt och förbund.

– Det vi nu kan slå fast är att både 
föreningsrepresentanter och medlemmarna 
i Svensk Simidrotts föreningar över lag 
är väldigt nöjda med den verksamhet vi 
idag erbjuder. Samtidigt ger svaren oss ett 
bra underlag för det fortsatta utveckling- 
och förbättringsarbetet framåt , avslutar 
Förbundschef Mikael Jansson.

UPPFÖLJNING OCH
UTVÄRDERING



KAN REKOMMENDERA VERKSAMHETEN TILL ANDRA

81%

TROR ATT DE FORTSÄTTER VARA MEDLEM DET NÄRMSTA ÅRET

79%

VARFÖR ÄR DU MEDLEM?

• 77,5% är totlat sett nöjda med 

sin förening 

• 75,8% anser att deras förening 

motsvarar deras förväntningar 

• 70,8% anser att deras förening 

är nära ett ideal när det gäller 

sim-/idrottsförening

 

NMI

72
RESPONDENTER 

10 082

MEDLEMS- 
UNDERSÖKNING

Träna, förbättra min teknik och mina färdigheter 51%

Roligt/Glädje/Ha kul 47%

Bli simkunnig/vattenvan 42%

MEDLEMMARNA



Talangutveckling 
Programmet omfattar våra juniorer 
och ungdomar. Följande saker har 
erbjudits våra rikssimmare under 
våren 2020

•  Riksläger i Stockholm 16-19 
januari med rörelsescreeningar, 
möte med idrottspsykologer och 
råd av f.d. landslagssimmare ang. 
karriären.

• Besök på NEC för träning och 
testning

• Teknikfilmning och analys med 
Rein Haljand (Stockholm och 
Helsingborg)

• Raceanalyser på tävlingar

Utbildning & utveckling 
Under hösten 2020 inbjöds till digitalt 
riksläger med bl.a. idrottspsykologi 
på schemat med temat "Hur kan 
man klara av tuffa utmaningar med 
inställda tävlingar och träningar."

Under hösten  har även en 
simmarutbildning erbjudits för 
simmare födda 2004 och tidigare då 
de inte kunnat träna. Deltagande 
som mest 100 personer. Utbildningen 
kommer att fortsätta under 2021.

Under året har ett stort antal digitala 
föreläsningar genomförts. Antonio 
Lutula har stått för en stor del av dessa 
simspecifika föreläsningar:

• Raceanalyser 
• Starter och undervattenssimning 
• Teknink och träning, fjärilsim 

• Träningsplanering 
• Simningens intensitetszoner 
• Commit swimming 
• Simfysprofilen

En utvecklingsgrupp har startats 
och har till uppgift att fokusera på 
forskning och statistik. Kontakter har 
tagits med bl.a. KTH och Chalmers.

Tävling 
Landslagssimmarna började året 
med ett OS-läger på Teneriffa i mitten 
av januari. Stort fokus på mat och 
återhämtning genom Stig Mattsson 
från SOK. Detta följdes av tävlingar 
i Nice och ett GP i Malmö sedan var 
det stopp med tävlingar pga. Covid. 
Tävlingarna under hela året ställdes 
in tävling efter tävling. I stället 
genomfördes mikrotävlingar och 

SIMNING
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Stockholm Closed, där några av våra 
landslagssimmare deltog.

Riksmästerskapen i simning 2020 
ersatte SM/JSM och Sum-Sim pga det 
rådande pandemiläget. Denna tävling 
simmades på hemmaplan.

Sara Junevik, Falu SS,  blev den 
mest segerrika simmerskan under 
Riksmästerskapen. Sara simmade 
hem sammanlagt fyra titlar under 
tävlingarna. 50 meter, frisim, ryggsim 
och fjärilsim. Lägg därtill seger på 
100m fjärilsim.

Bland damerna stack den blott 
fjorton år gamla Lisa Nystrand ut 
rejält. Salasimmerskan vann tre titlar, 
200 bröstsim och medley samt en 
överlägsen seger på 400m medley. 

Trippelseger fick vi även se av Gustav 
Henriksen från Spårvägen. Han vann 
alla ryggsimsgrenarna på herrsidan. 
Lucie Hanquet fr¨ån Göteborgssim 
blev distansbäst genom segrar på 400 
800 och 1500m frisim. 

Dubbelsegrare under tävlingarna 
blev Hanna Eriksson som tagit steget 
ned från de lite längre distanserna till 
kortare och plockade hem gulden på 
200 fjärilsim och 200 frisim.

Oskar Hoff, Landskronasimmaren 
som  tränat i USA det senaste året 
men som nu fortsätter satsningen på 
hemmaplan vann 50 och 100m fjäril, 
Adam Paulsson, Elfsborg fanns på 
prispallen i fem grenar med två av 
dem överst på pallen, 200m fritt och 
400m medley.

Sverige simmar blev en uppskattad 
tävling där man tävlade i vissa 
distanser i sin hemmamiljö och mot 
övriga landet. Resultatlista under året 
upprättades i varje gren.

RIG/NIU 
2017 startades RIG i Helsingborg  i 
samarbete med Filbornaskolan och 
Helsingborg Simsällskap. Under 
2020 började ytterligare fyra simmare 
på skolan. Totalt simmar nu 16 
simmare på RIG. Under 2020 började 
första kullen med fyra simmare på 
Sandagymnasiet i Jönköping. RIG-
simmare som söker Sanda är mer åt 
distanshållet i sin satsning. Ett 50-tal 
simmare sökte till skolornas totalt åtta 
platser, ett rekord!

22 skolor har under året bedrivit NIU-
verksamhet. Vi besöker skolorna och 
diskuterar resultaten av elevenkäter 
och kvalitén på verksamheten. Under 
2020 har dessa besök till största del 
varit digitala.

Landslag & NEC 
Teknikfilmningarna och analyserna 
med Rein Haljand har fortsatt 
under 2020 men digitalt för våra 
OS-simmare. Under året har Johan 
Setterberg som hjälpt till vid dessa 
analyser och vid teknikfilmningar på 
NEC. 

NEC har fortsatt på den inslagna 
vägen att det ska vara ett 
utvecklingscentrum dit klubbar, 
coacher och simmare kan vända sig 
för sparring, testning m.m.  Johan 
Wallberg är fortsatt ansvarig för 
verksamheten vid NEC med Carl 
Jenner och Antonio Lutula som 
assisterande coacher. Åtta simmare 
har sin bas på NEC och i perioder 
kommer nationella och internationella 
gästsimmare. Testning genomförs 
varje vecka med bl.a. personal 
från Bosön. Uppföljning med 
supportpersoner inom kost, styrka 
och psykologi genomförs också på 
regelbunden basis. NEC:s träning har 
kunnat genomföras hela året.

Parasimning 
2020 skulle varit möjligheternas år 
med både EM och ett Paralympics. 
En SM-vecka med fler parasimmare 
än någonsin tidigare och ett SM i 
kortbana enbart för parasimmare. Det 
blev inte så.

Året inleddes med ett läger i Säffles 
nya 50m bassäng med riktigt fina 
förutsättningar och bra träning där vi 
hade bra support från Säffle SS och 
Nils Liedberg. Stort tack!

Sista helgen i januari åkte landslaget 
iväg till Norge och Kristiansand för 
att sista chansen till fler kvotplatser 
till Paralympics i Tokyo 2020. Det blev 
inga fler toppsimningar i Norge och 
därför inga fler kvotplatser. 

Sverige tilldelades två kvinnliga 
kvotplatser med uttagning i mars/
april. Sedan vet vi alla vad som hände. 

Sent på kvällen 23 februari, dagen 
innan vi skulle åka ner till Venedig 
i Italien, fick vi beskedet att World 
Series ställdes in. Därefter ställdes i 
princip allt in under året vart efter 
månaderna gick.

Det vi lärt oss under 2020 är att 
ta tillvara på dem tillfällen och 
möjligheter som ges till träning och att 
bli flexibla och kreativa att hitta nya 
lösningar på hinder som kommer vår 
väg. Vi har blivit väldigt mycket mer 
digitala och på det sättet bibehållit 
vår förmåga till att kommunicera och 
träffas i andra former.

Vi har under året kunnat bibehålla 
kontakten med varandra och även 
skapat nya förutsättningar för 
klassningar och även fått möjligheten 
till att utvärdera och omvärdera 
tävlingar och läger. Detta tar vi med 
oss in i 2021.
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SIMHOPP
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Det blev ett annorlunda 
verksamhetsår. Den ursprungliga 
planen för simhoppsverksamheten 
fick revideras ett antal gånger under 
2020. Att vi skulle hamna i en pandemi 
vid starten av året var det väl ingen 
som hade kunnat förutspå.

Det har inte gjort att aktiviteterna har 
blivit mindre viktiga. I svåra tider 
brukar uppfinningsrikedomen vakna. 
Så har också skett i simhoppsvärlden.

Nationellt/Internationellt

Vi hann genomföra såväl JSM i januari 
i Stockholm och SM i mars i Malmö. 

Landslaget tävlade på två GP tävlingar 
i Rostock och Madrid. På GP i Madrid 
tog Emma Gullstrand en bronsmedalj 
efter en mycket fin hoppning. Emma 
deltog i Brittiska Mästerskapen och 
resultatet blev två medaljer i hård 
konkurrens med brittiska, italienska 
och franska hoppare.

Digitala tävlingar

Den reella tävlingsverksamheten 
har legat nere från mars månad. 
Detta har fått kreativiteten att 
flöda. Svensk simhoppning var 
först i simhoppsvärlden med att 
arrangera digitala tävlingar. Detta har 
genomförts vid fyra tillfällen genom 
videosändning med programmet 
Zoom. Fyra till fem klubbar har varit 
uppkopplade från sina respektive 
hemmaarenor. Domarna har suttit på 
skilda ställen och dömt med datorns 
hjälp. 

Träning

Sverige har varit bättre gynnade 
än andra nationer då vi har kunnat 
träna under i stort sett hela året. 
Dock med vissa lokala skillnader och 

begränsningar för vissa åldrar. 
Vi hoppas att vi kommer lyckas 
locka tillbaka alla aktiva som 
under en tid inte fått träna. En 
stor eloge till tränare, ledare, 
aktiva som har lyckats att hålla 
motivationen uppe. Ni alla är 
värdefulla för Svensk Simidrott!

Utbildning/
Föreläsningar

Fortbildning genom 
föreläsningar via nätet blev ett 
sätt att bibehålla intresse och 
kompetens hos aktiva, tränare 
och ledare. En del av de ämnen 
som tagits upp är 

• Nutrition del 1-4 

• Mental träning del 1-3

• Hur förebygga skador?

• Vad bedömer en domare?

Intresserade har även tagit del av RF 
och FINAs stora utbud av webinarier.

Vi har även haft stort deltagarantal på 
utbildningar som genomfördes under 
året. Digitala möten med föreningar 
har genomförts.

Projekt

Projekt kring nya tävlingsformer 
har tagits fram med ett mycket gott 
resultat genom kreativa inslag. 

Simhoppsmärken har arbetats med 
och fortsättning sker under 2021. 

Självskattning kopplat till 
utvecklingsplan har utarbetats under 
året och arbetet kommer att fortsätta 
under 2021.

Domare

FINA Diving Certification School som 
var planerad att hållas under hösten 
fick ställas in. Ny ansökan är inskickad 
för 2021.

Att domare skulle sitt och bedöma 
simhopp via datorns hjälp var helt 
otänkbart i mars, men det blev en 
verklighet under 2020.

Övrigt

Simhoppsutskottet har utökats med 
tre personer under året. Stor aktivitet 
i utskottet under året då många frågor 
har ställts på sin spets och snabba 
beslut har behövt tas. 

Medicinska teamet har varit med vid 
internationella tävlingar och också 
genomfört ett antal rörelsescreeningar 
med tillhörande uppföljning.

Coachgruppen har varit ett stort stöd 
under detta annorlunda år.
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Svenska Mästerskapen för 
U16 & J20

Årets två första mästerskap i 
vattenpolo var ungdoms- & 
juniormästerskapet för U16 samt J20. 
Båda spelades i början av året och var 
de enda slutspel som kunde utföras 
utan inverkan av vad som senare 
under året kom att påverka oss på alla 
plan i form av Covid-19 pandemin. 

U16-serien som spelas med mixat 
lag (både killar och tjejer i samma 
lag) genomförde sitt slutspel i 
mitten av januari i Eriksdalsbadet. 
Stockholmslaget Neptun tog sitt andra 
raka mästerskapsguld för U16 genom 
finalsegern mot Linköping SF. 

I J20-mästerskapet som spelades 
helgen efter i Lund vann SVA från 
Burlöv finalen mot Hellas och 
tog därmed sitt första SM-guld i 
vattenpolo. I tjejernas JSM-final vann 
Järfälla mot SKK. Med vinsten tog 
man sitt 13:e SM-guld för J20-tjejer, 
vilket är alla år som JSM officiellt har 
arrangerats för tjejer.

Svenska Mästerskapen för 
seniorer och U18

När seriespelet för Elitserien 
ställdes in under våren fick svenska 
mästerskapen för damer och 
herrar istället koras genom att ett 
komprimerat gruppspel i slutet av 
augusti. I herrarnas grupp gjorde SVA 
tillsammans med Stockholmslagen, 
Hellas, SPIF och Järfälla upp om 
vem som skulle bli svenska herr 
seniormästare 2020. 

I damernas turnering stod det mellan 
de tre Stockholmslagen SKK, SPIF och 
Järfälla. Svenska herrmästerskapen 
avgjordes i den sista omgången som 

spelades mellan SPIF och Järfälla. 
Efter full tid stod matchen 5-5 och 
fick avgöras på straffar. Efter fem 
dramatiska straffomgångar kunde 
SPIF titulera sig svenska herrmästare 
för första gången sedan 1997. 

I damernas serie tog Järfälla sin 
tredje raka seger, efter att ha vunnit 
övertygande mot både SKK och SPIF i 
gruppspelet. 

Precis som för Elitserien fick 
seriespelet i U18 ställas in under 
våren. Serien flyttades fram och 
startade på nytt under hösten. Några 
ytterligare matcher han spelas men 
serien kunde inte slutföras. U18-
slutspelet flyttades fram två gånger 
men kunde aldrig genomföras och fick 
istället ställas in. De fick till följd att 
inga svenska mästare kunde koras för 
vare sig killar eller tjejer i U18-serien 
2020.

SM i Beachvattenpolo & 
Nordiska mästerskapen 
för ungdomslandslag

SM-veckan sommar 2020 skulle ha 
arrangerats i Halmstad men fick 

ställas in. För SM i beachvattenpolo 
innebar det att inget SM kunde 
genomföras. Samma öde drabbade 
även Nordiska Ungdoms 
Mästerskapen i vattenpolo, som skulle 
ha arrangerats i Finland i slutet av 
november. Arrangemanget ställdes in 
och inga nordiska ungdomsmästare 
korades för år 2020.

Projekt Beachpolo

Under sommaren genomfördes 
ett lyckosamt beachpolo 
projekt tillsammans med elva 
vattenpoloföreningar i landet. Från 
Umeå i norr till Malmö i söder fick 
barn och ungdomar prova spela 
vattenpolo på allmänna utomhusbad 
tillsammans med ledare från den 
lokala vattenpoloföreningen. 

Projektets syfte var att visa upp 
idrotten vattenpolo för allmänheten i 
den miljö den en gång i tiden gjorde 
sitt intågande i landet, det vill säga 
på våra utomhusbad. Utfallet blev en 
succé och resulterade i att några av 
föreningarna fick nya spelare till sin 
ordinarie träningsverksamhet under 
hösten. 
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Det har förstås inte undgått någon 
att pandemin som bröt ut i början 
på 2020 fick mycket stora negativa 
konsekvenser för samhället i stort, för 
Svensk Simidrott och därmed också 
för konstsimsverksamheten. 

Nära nog alla planerade aktiviteter 
har fått ställas in. Exempelvis kunde 
vi inte genomföra våra svenska 
kvaltävlingar och mästerskap, 
och inte heller delta på planerade 
internationella mästerskap för juniorer 
eller seniorer. Även det populära 
breddlägret fick ställas in, liksom 
den sedan länge emotsedda FINA-
utbildningen för våra svenska och 
internationella domare. 

Detta till trots har verksamhetsåret 
2020 inte varit alltigenom dyster. Vi 
vet att man gjort ett fantastiskt arbete 
i våra föreningar för att skapa så bra 
träningsförutsättningar som möjligt 
för våra aktiva. Konstsimsutskottet har 
också tagit ett flertal initiativ, dels för 
att mildra pandemins effekter, dels för 
att intensifiera arbetet med tidigare 
påbörjade utvecklingsprojekt. 

Utbildning och utveckling

Under 2020 har vi intensifierat 
utvecklingen av ytterligare två kurser 
i konstsimmets utbildningstrappa för 
tränare. Malin Gerdin och Angelica 
Jonasson har fått huvudansvar för att 
utveckla kursen Konstsimstränare 
Ungdom, medan Pilar Clapés 
har huvudansvaret för kursen 
Konstsimstränare Junior/Senior. När 
dessa kurser har färdigställts har 
konstsimmet ett fullt utbyggt och 
kvalitetssäkrat utbildningssystem för 
tränare. Ungdomskursen är numera 
färdigutvecklad och ambitionen 

var att ge kursen för första gången 
under hösten 2020. På grund av det 
eskalerande pandemiläget fick kursen 
skjutas fram till 2021. 

Konstsimsutskottet har också tagit 
förnyade kontakter med FINA för 
att få till stånd en avancerad kurs för 
svenska och internationella domare. 
Responsen har varit positiv och kursen 
är planerad till 24-26 september 2021. 

Tävlings- och 
träningsverksamhet

Som nämndes ovan har i princip all 
ordinarie tävlingsverksamhet fått 
ställas in på grund av pandemin. Som 
ett av de första länderna i världen 
genomförde vi dock en e-tävling redan 
under sommaren 2020. I samband med 
detta utvecklade vi ett nytt regelverk 
för hur tävlingarna skulle gå till och 
hur videofilmning av programmet 
skulle ske. En av landslagstränarna, 
Daniella Röhss, bistod också 
Thomas Röhss (tävlingsledare) med 
utvecklandet av en mobilapp som 
domarna skulle använda för att 
rapportera in sina poäng när de på ett 

förutbestämt datum fick ta del av de 
sedan tidigare inspelade filmerna på 
tävlingsprogrammen. Programmen 
och de inrapporterade domarpoängen 
kunde sedan följas ’live’ av tävlande 
och publik via internet. 

Även landslaget fick under 2020 
möjlighet att medverka på en e-tävling 
organiserad av FINA—FINA Virtual 
Challenge—där Sverige placerade sig 
2:a plats i juniorsolo herrar, 2:a plats 
i mixed duet, 3:e plats i seniorsolo 
damer och på 6:e plats i juniorsolo 
damer. 

På grund av pandemiläget har 
landslagstränarna också utvecklat 
nya former för digitala träningar och 
träffar för de landslagsaktiva. 

Det är vår förhoppning att våra 
nyutvecklade digitala lösningar och 
former för e-tävlingar, e-träningar 
och e-utbildningar ska öppna 
upp för nya sätt bedriva vår 
konstsimsverksamhet också i en värld 
utan pandemirestriktioner. 
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Redan några veckor in på det nya 
året så var det dags att inleda öppet 
vattensäsongen Detta gjordes 
genom samarbetet med Apollo och 
ett träningsläger i Egypten och de 
fantastiska vattnen kring Hurghada 
och träningsanläggningen Aqua Vista. 
Många meter investerades i kropparna 
och specifika färdigheter kopplade 
till simning i öppet vatten kunde 
praktiseras bland i utmanade vatten 
som ena dagen låg spegelblank för att 
nästa dag bestå av meterhöga vågor. 

Tävlingar och 
arrangemang

Två internationella tävlingar med 
svensk deltagande på startlinjen 
hann genomföras. Efter en trevande 
inledning i Doha så var förhållandena 
gynnsammare, både på land och i 
vattnet,  och med taktiska förändringar 
blev det starkare simningar när årets 
andra tävling simmades utanför Eilats 
kust. En topp 10 placering för Ellen 
Olsson och en 18:e placering för bästa 
manliga deltagare, Elliot Sodemann, 
blev resultatet på den olympiska 
distansen 10km. 

Istället för den planering som gjorts 
inför kommande OS- år så kom 
resten av säsongen att handla om att 
hitta möjligheter att kunna bedriva 
simträning.  

Detta år innebar att andra sätt att 
träna, tävla och göra saker som 
inte ingick i planering blev det nya 
normala. Det var tvunget att göras 
anpassningar, hitta alternativ och 
även ganska ofta ställa in träningar 
och arrangemang.  De arrangemang 
som trots allt genomfördes gjordes 
i mindre skala med begränsat antal 
startande där start- och målområde 

var separerade från varandra och de 
olika klasserna hade starttider som 
gjorde att bara ett visst antal simmare 
var på tävlingsområdet samtidigt. 

Tillsammans med Vansbrosimningen, 
som till antalet deltagare är en av 
världens största öppet vattentävling, 
så innebar 2020 att den naturligtvis 
inte kunde genomföras på ett 
traditionellt sätt. Trots att det jättelika 
simfesten inte kunde simmas på 
plats kunde man ända simma sina 3 
kilometer och få den efterlängtade 
medaljen runt sin hals genom 
Vansbrosimningens Home Edition. 

Lite mer än tre tusen deltog i detta 
vilket innebar att man genom att 
anmäla sig till denna version av 
Vansbrosimningen så skickades 
badmössa, medaljer och diplom 
direkt hem till simmaren som sedan 
på hemmaplan i valfritt vattendrag 
simmade sina kilometrar och även 
detta år kunde stoltsera med bedriften 
att genomfört loppet. 

De svenska, och även de norska, 
simföreningarna erbjöds också att bli 
så kallade hotspots och infopoints som 
innebar att  på ett trettiotal platser 
runt om i landet såg föreningarna till 
att hjälpa till med funktionärer och 
banmarkeringar så att deltagarna 
kunde genomföra sitt lopp som tänkt 
första lördagen i juli på ett säkert 
och tryggt sätt samt ge deltagare i 
Vansbrosimningen Home Edition 
information om lämpliga simsträckor i 
sitt lokalområde. 

Utbildning

Under våren och inför säsongen 
anordnades ett antal föreläsningar i 
ämnet öppet vatten där man kunde 

lära sig  mer om och få inblick i regler 
och anvisningar, öppet vatten i ett 
internationellt perspektiv men även 
hur man som föreningen kommer 
igång med och integrerar öppet 
vatten i den befintliga verksamheten. 
Det inslaget innefattade bland annat 
hur man planerar och genomför 
träningar i föreningen regi på ett bra  
och säkert sätt och hur man anpassar 
verksamheten för olika målgrupper.

När det gäller utveckling så har en ny 
kravprofil arbetats fram under hösten 
som kommer börja implementeras 
under 2021. Den ger en bra och tydlig 
bild av vad som krävs för att utvecklas 
till en framgångsrik idrottare både 
vad det gäller fysiska egenskaper men 
även vilka specifika färdigheter man 
behöver bemästra i simning i öppet 
vatten. 

Två andra utbildningar  kopplat till 
simidrotten har också färdigställts 
under året. Den ena är en licenskurs 
i öppet vatten som vänder sig till 
tränare på nivå 3 i utbildningsstegen. 
Den kommer erbjuda information 
och diskussion kring bland annat 
kopplingen till distanssimning, 
likheter och skillnader med 
bassängsimning, kravprofil, feeding, 
taktik och träningsupplägg. 

Den andra utbildningen har 
namnet Rättvist för alla och är en 
funktionärsutbildning för tävling i 
öppet vatten. Ämnen som regler och 
uppgifter för ledande funktionärer 
behandlas samt hur organisationen 
kring en tävling bör planeras är lite av 
innehållet. Båda kurserna planeras att 
genomföras innan kommande säsong 
startar.
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Anpassning

Vänskap, välbefinnande, gemenskap, 
simidrottande genom hela livet för 
alla åldrar är ord som beskriver och 
definierar själva tanken och upplägget 
för masters och motion i vatten. Men 
2020 blev aldrig det år som gjorde 
att vi kunde träffas på träningar 
och tävlingar som vi brukar, där vi 
kunde mötas och tävla emot varandra 
som vanligt  eller bara umgås med 
likasinnade på ett avslappnat trevligt 
sätt som vi är vana vid.  

Men hur blev det då? Svaret beror 
nog väldigt mycket på vem som 
man ställer frågan till, hur man 
själv upplevde det och hur man 
själv drabbades. Oavsett så innebar 
det stora förändringar på många 
olika plan och viljan på anpassning, 
förändrad vardag och nya beteenden 
sattes på stora prov för de allra flesta 
människor. 

Tävling 
Trots att de allra flesta tävlingar och 
mästerskap ställdes in under året, 
eller flyttades framåt i framtiden, 
så inledes året som planerat med 
ett antal tävlingar. Det simmades 
DM runt om i landet med flera fina 
resultat och framstående insatser 
av deltagarna. Detsamma gällde 
inbjudningstävlingar så som Palles 
Minne i Bollnäs och JS Masters 
Invitational i Järfälla som genomfördes 
traditionsenligt i början av året. 

Inför starten av detta år genomfördes 
vissa förändringar när det gäller 
anmälningsförfarandet till SM 
i masters. Förändringarna som 
beslutades möjliggör att det nu 
kommer vara enklare att få en 
anmälningstid för simmarna, vilket 
gör att tröskeln att kunna delta på SM-
tävlingar sänks. Därmed öppnar vi 
upp för fler masterssimmare att delta.

Masters- EM som skulle gå i Ungerns 
huvudstad, Budapest,  flyttades 

fram ett år och årets höjdpunkt 
på hemmaplan i Sverige, Masters- 
SM, som var tänkt att arrangeras i 
Stenungssund under mars månad 
flyttades fram till hösten med 
förhoppningen att med ett nytt 
upplägg och anpassningar kunna 
genomföra tävlingen. Trots diverse 
anpassningar av tävlingsupplägget 
fick tävligen ställas in då Coronaläget 
åter blev sämre i landet.

Tittar man på statistiken vad det gäller 
långbanesäsongen så registrerades det 
ett enda resultat i 50 meters bassäng 
under året i masterssimning. Det 
säger det mesta om hur året generellt 
var och vuxenidrott i synnerhet 
påverkades. 

Ett mästerskap som glädjande nog 
genomfördes under året var Masters- 
SM i simhopp. Drabbningen på svikt 
och högre höjder individuellt och i 
synchro arrangerades av Polisens IF 
Simhopp i oktober på Eriksdalsbadet. 
Som vanligt fick vi se många fina 
hoppningar och spännande dueller 
innan de svenska mästarna kunde 
koras. 

Motion 
När det gäller öppet vatten så fanns 
det större möjlighet att kunna 
delta genom de olika motionslopp 
som arrangerades under de lite 
varmare månaderna. Genom 
Vansbrosimningens Home Edition och 
liknande upplägg möjliggjorde det 
till aktiviteter för träning och tävling i 
vattnet under sommaren. 

Tillsammans med Svensk Simidrotts 
samarbetspartner Apollo Sports 
anordnades det även en resa inriktad 
mot öppet vatten i början av året där 
man som motionär fick möjlighet 
att åka på träningsläger tillsammans  
med landslagssimmare och tränare. 
Under en vecka, mestadels boende 
på båt, fick deltagarna en inblick i 
en elitidrottares vardag samtidigt 
som deltagarna själva fick möjlighet 

att utveckla sin egen teknik och 
färdigheter genom simning i hav men 
även ett antal träningspass gjordes i 
bassäng. 

Open Water Entry som är en 
samlad tävlingskalender för alla 
sanktionerande öppet vattentävlingar 
som arrangeras i Sverige och har till 
uppgift att man som deltagare på ett 
enkelt sätt kan hitta all nödvändig 
information av alla lopp och tävlingar 
som arrangeras runt om i landet. När 
man är registrerad och inloggad kan 
man också anmäla sig samt har vid 
anmälan även möjlighet att betala de 
lopp man är intresserade av att delta 
i. Förändringar och förbättringar 
som genomfördes under året var 
att det kompletterades med fler 
betalningslösningar vid anmälan 
och gemensamma underlag vid 
resultathantering för arrangören 
har påbörjats för att på sikt kunna 
registrera öppet vattentävlingar och 
resultat i Tempus.

Utbildning

Bland alla ämnen och inslag som 
man kunde ta del av under året i de 
digitala webbföreläsningarna fanns 
ett stort utbud som även vände sig 
mot en äldre målgrupp och som 
behandlade hälsa och välbefinnande 
ur olika synvinklar. Ett par av dessa 
föreläsningar var direkt riktade mot 
vuxenverksamhet och ledarskap samt 
även vad som sker fysiologiskt när vi 
åldras. 

Under hösten påbörjades ett arbete 
som kommer ligga till grunden för 
en licenskurs som riktar sig mot  att 
träna äldre och föreningsverksamhet 
kopplat till hälsa och motion. Kursen 
Att leda vuxna kommer att arrangeras 
under  våren 2021 och innefattar vad 
man som tränare behöver veta och 
ta hänsyn till när man tränar vuxna 
men också hur man lyckas på ett 
framgångsrikt sätt med vuxensim i 
föreningen. 
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MARKNAD & 
KOMMUNIKATION

Marknad

I skenet av rådande restriktioner har 
såväl bearbetning av potentiellt nya 
samarbetspartners som aktivering 
av befintliga samarbeten påverkats 
mycket under året som gått.  
Våra goda exponeringstillfällen 
i olika media i form av Swim 
Open Stockholm, SM-, EM- och 
VM-tävlingar har helt uteblivit 
samtidigt som inga tillfällen till 
publikinteraktion har funnits.       

Partnersamarbeten 
Samarbetet med våra olika partners 
har under året anpassats till rådande 
läge i såväl vår omvärld, i vår egen 
verksamhet samt i respektive partners 
verksamhet.  För vissa samarbeten har 

planerade aktiviteter helt ställts in, 
för andra har insatserna styrts om till 
digitala kanaler.  

Vår partner Malmsten har under 
året utnyttjat möjligheten att 
bredda sitt erbjudande till klubbar 
genom ett antal mailutskick till alla 
simföreningar i landet.   

Trots pandemin har ett antal tävlingar 
genomförts i  ”Bästa Tvåan, Trean, 
Fyran” och vårt samarbete med 
Medley kring detta fortsätter med 
planerade tävlingar till hösten 2021. 

Under året har initiativ tagits till 
ett förbundsgemensamt projekt 
tillsammans med Orienterings-
förbundet och Friidrottsförbundet. 
Projektet som går under namnet ” 
Simma , Hitta, Spring” är nu under 
utveckling och kommer att lanseras 
för kommersiella partners under 
senare delen av 2021.   

Det sedan tidigare inledda samarbete 
med Folkpool har under året fokuserat 
på att bidra med  möjligheter att skapa 
redaktionellt innehåll i Folkpools 
olika kanaler, bland annat genom ett 
uppskattat inslag om konstsim.  

Exponering i media 
Av naturliga skäl har vår totala media-
exponering varit låg under året.  Men 
trots inställda livesändningar från SM 
och från internationella mästerskap 
nådde vi ändå en ackumulerad TV-
publik på ca 38 miljoner tittare tack 
vara repriseringar och klipp från 2019 
års tävlingar (bl.a. från VM i Gwangju) 

Vår egen streamingtjänst Simidrotts-
TV har under året använts för att 
lägga ut en rad utbildnings- och 
informationsfilmer. Tillsammans 
med livesändningar från digitala 
simhoppstävlingar och repriser från 
2019 års Sum-Sim har kanalen därmed 
totalt sett nått 13 000 unika visningar 
under året. 

Kommunikation 
Målgruppen för Svensk Simidrotts 
kommunikation är våra medlemmar 
och föreningar, anhöriga, media och 
en simidrottsintresserad allmänhet.
Hemsidan är det officiella organet som 
förutom att ge information från våra 
olika verksamheter och simidrotter 
också ska vara en plats för resultat och 
statistik. 

Under 2020 lades ett stort arbete ner 
på att göra om hemsidan. Dels fick 
den ett nyare modernare utseende, 
men vi strukturerade även om 
materialet så att det skulle bli enklare 
att hitta på sidan. Två nya målgrupper 
lades till på sidan. Dels "nyfiken" för 
en nyfiken allmänhet som vill veta 
mer om simidrotten. Vi har även lagt 
till målgruppen "aktiva" där det finns 
material som kan vara av intresse för 
våra simidrottare. Vi har även arbetat 
med att fylla på med mer information 
under föreningsdelen av hemsidan. 

Under 2021 kommer arbetet fortsätta 
med att få våra övriga sidor att 
efterlikna hemsidans grafiska profil. 
Även distrikten kommer att erbjudas 
den nya hemsidans design.

Vi kommer även att titta över 
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hur vi kan förbättra och 
utveckla våra arrangemang och 
mästerskapsrapporteringar under 
kommande år.

Sociala kanaler 
Sociala kommunikationskanaler 
är utöver vår hemsida ett av de 
viktigaste sätten för Svensk Simidrott 
att få synlighet. Ett av de mest aktiva 
kontona är "Svensk Simidrott" där 
vi vill spegla alla våra delar av 
verksamheten som sker varje dag. 
På Sweswimteams instagram har vi 
bland annat lagt upp information 
om våra digitala föreläsningar, 
träningstävlingarna Sverige Simmar 
och Sweden Swim Cup. 

Aquainspiration 
Under förra året togs ett beslut 
att medlemstidningen Aqua som 
producerats, tryckts och postats ut 
till postas ut till alla licensierade 
simidrottare skulle omvandlas till 
en webb där man på ett modernare 
sätt kunde kommunicera med sin 
målgrupp. Arbetet med att planera, ta 

fram och designa en webb påbörjades 
under våren och under hösten 
släpptes så Aquainspiration.

Sidan uppdateras med material 
flera gånger i veckan och genom 
en direktfeed till Svensk Simidrotts 
hemsida så har besökarantalet stigit 
snabbt sedan lanseringen.

Under nästkommande år kommer vi 
även att starta en inspirationspodd 
kallad Aquapodden.

Digitalt material 
Vi har en uttalad vilja att öka 
produktionen av rörligt material. 
Detta har bland annat gjorts via 
Aquainspiration genom ett antal 
landträningsövningar. Vi har även 
tagit fram en film kring fördelarna 
med vår simundervisning och en film 
kring våra simidrotter. I samarbete 
med Generation Pep har vi även tagit 
fram korta filmer kring vattenvana 
som spridits både i våra och deras 
kanaler.

Press och media 
Svensk Simidrott har nära samarbete 
med media. Förutom personliga 
kontakter med ett antal journalister 
har även elva pressmeddelanden 
skickat ut under året.

Strategi 2025 
Abetet med att följa upp 
utvecklingsarbetet med att 
implementera Strategi 2025 har 
fortsatt under året. För att underlätta 
arbetet i våra föreningar har vi 
lagt ner tid på att ta fram mallar 
och verktyg till hemsidan som 
föreningarna har nytta av i sin 
dagliga verksamhet.

Under 2019 genomfördes 
den första medlems- och 
föreningsundersökningen någonsin 
för att följa upp och se om arbetet 
med Strategi 2025 och tillhörande 
verksamhetsinriktningarna har gett 
ger avtryck på en övergripande nivå, 
samt se vilka färbättringsområden 
som finns i vår verksamhet. (läs mer 
på sid 8-9)
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Årets utbildningar

Under andra kvartalet ställdes alla 
centrala utbildningar in på grund av 
restriktionerna till följd av pandemin 
Covid-19. I början av hösten 
arrangerades ett par utbildningar 
enligt plan men när smittspridningen 
ökade och restriktionerna återigen 
blev hårdare var fokus på att 
stötta distrikten i att kunna köra 
utbildningen till Simidrottsledare 
helt digitalt. I och med det erbjöds 
kursledarna en föreläsning i digital 
pedagogik med tips och verktyg 
för att kunna hålla en så bra digital 
utbildning som möjligt. 

Eftersom många centrala utbildningar 
under året skjutits fram eller 
ställts in, erbjöds istället en mängd 
webbföreläsningar. Föreläsningarna 
har olika ämnen och inriktningar så 
som simteknik, parasim, öppet vatten, 
simhopp, minisim eller tips kring att 
starta upp fler simidrotter. De flesta av 
föreläsningarna har spelats in och går 
att se i efterhand på Simidrotts-TV.

Inventering och 
behovsanalys av 
utbildning och 
kompetensutveckling

Under året har gruppen gjort 
en kartläggning av behovet av 
utbildning och kompetensutveckling 
i verksamheten. Frågor och ämnen 
som har diskuterats för att kunna 
stötta verksamheten är bland annat 
vilka utbildningar som genomförs 
och erbjuds föreningarna, licensiering 
av tränare för samtliga simidrotter, 
utbildning för äldre tränare med 
lång erfarenhet av tränarrollen samt 

utbildning för organisationsledare. 

Under hösten genomfördes också 
en utbildning till Simidrottsledare 
på engelska som en del i att öka 
tillgängligheten på utbildningarna.

Simlärarutbildning

Arbetet med simlärarutbildningen har 
under 2020 löpt på i arbetsgruppen. 
Det finns en ny planering för 
utbildningsstruktur som dels blir 
något kortare men även delvis digital. 
Denna struktur och planerade arbete 
framåt presenterades inför och i 
samband med Simförbundsmötet. 
En handledning för utbildningen 
finns framtagen och arbetet fortsätter 
nu med planering av filmning samt 
uppbyggnad av utbildningswebb. 

Utbildningswebb för lärare

I samband med att undervisningen 
i skola och på universitet under 
våren ställdes om till digital kom 
en fråga från GIH Stockholm ifall 
det fanns ett underlag som kunde 
underlätta deras simundervisning för 
idrottslärarstudenterna. Tillsammans 
med SISU Idrottsböcker sattes en 
webbutbildning ihop. Målgruppen för 
webbutbildningen är idrottslärare och 
innehållet är hämtat från webben till 
Simidrottsledare, som efter en mindre 
översyn anpassats efter målgruppen. 

Den nya webben ”Lärarwebb – 
Simning” finns nu till försäljning till 
alla studenter, lärare och idrottslärare 
via SISU Idrottsböcker. 

Simförbundsmötet

På grund av Corona pandemins 
utbrott och framfart sköts det 
planerade fysiska Simförbundsmötet 
i april fram. Simförbundsmötet 
genomfördes den 12 september 
2020 genom det digitala 
verktyget ”Easymeet”. Mötet och 
omröstningarna som gällande både 
personval och motioner flöt på bra 
och upplevdes som ett lyckat första 
digitalt årsmöte. 24st föreningar och 
7st distrikt fanns representerade. 

 

Konstsim

Under 2020 har det tagits fram 
ett utbildningsunderlag för 
”Konstsimstränare Ungdom”. 
Utbildningen är den andra av 
tre utbildningar i konstsimmets 
utbildningsstruktur på nivå 2. 
Utbildningen är framtagen av Malin 
Gerdin och Angelica Jonasson 
och består av en hel del praktiska 
moment och kommer därför först att 
genomföras när det finns möjlighet att 
resa och ses fysiskt. 

Det har även påbörjats ett arbete med 
att plocka fram utbildningsunderlag 
till ”Konstsimstränare junior/
senior” som då är den tredje och 
sista utbildningen på nivå 2. Under 
2020 så har även en översyn och 
revidering av boken ”Träna konstsim” 
påbörjats samt att vi under rådande 
förutsättningar lyckades genomföra 
”Konstsimstränare Nybörjare” digitalt.
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Svensk Simidrott erhåller årligen ett 
statligt verksamhetsstöd riktat till 
barn och ungdomsidrott (tidigare 
benämnt Idrottslyftet). Medlen ska 
användas för att nå de strategiska 
mål som inom Strategi 2025 rör 
barn och ungdomar. I detta arbete 
har våra utvecklingskonsulenter 
en viktig uppgift att, tillsammans 
med föreningar och distrikt, driva 
förändringsarbete mot målen i 
strategin.

Förenings- och 
distriktsutveckling via 
utvecklingskonsulenterna

Vi har utvecklingskonsulenter 
verksamma i samtliga av våra sju 
distrikt. I Mellannorrland, Norrland 
och Stockholm har konsulenterna 
varit anställda på 50 % och i övriga 
distrikt på heltid. Konsulenterna 
genomför normalt föreningsbesök och 
träffar riktade till olika målgrupper 
som tränare, unga ledare och 
förtroendevalda. 

På grund av pandemin så har vi 
haft svårt att utföra uppsökande 
verksamhet och fysiska träffar. 
Föreningsutvecklingen har istället 
genomförts främst via digitala kanaler 
och vi har genom dessa kunnat 
hjälpa föreningarna vid funderingar 
i samband med förändringar av 
verksamheten under pandemin. 

Vi har startat upp nätverk och 
genomfört digitala träffar för 
olika grupper som till exempel 
simskolepersonal, tränare och 
föreningsledare. 

Tyvärr har pandemin även gjort att 
färre föreningar än vanligt har haft 

möjlighet, eller ork, att engagerat sig i 
utvecklingsarbete och konsulenterna 
har då kunnat arbeta med centralt 
genomförd utvecklingsverksamhet. 
Vi har därmed ökat arbetstakten inom 
flera verksamhetsområden, än vad 
som hade varit möjligt under ordinarie 
arbetsförhållanden.

Arbetsinsatser inom barn 
och ungdom

Barn och ungdomsmedlen har 
använts inom många fler områden än 
förenings- och distriktsutvecklingen. 
Här är exempel på saker vi jobbat med 
under året:

• Vi har jobbat för att öka 
simkunnighet bland annat genom 
att ta fram material som förtydligar 
vad det innebär att gå i simskola i 
föreningsregi och har jobbat med att 
sprida kunskap om vårt arbete inom 
området. 

• Vi har haft mötesplatser för unga 
ledare. Intentionen var att genomföra 
dessa fysiskt regionvis, men då 
pandemin satte stopp för detta så 
genomfördes istället riksomfattande 
digitala träffar. 

• Vi har arbetat med att ta 
fram nya material och texter 
kopplat till föreningsutveckling, 
föreningskunskap och att vara 
arbetsgivare. Detta finns publicerat på 
den föreningsinriktade delen av vår 
nya hemsida.  

• Utbildningen beskrivs mera 
utförligt under en egen rubrik, 
men här kan till exempel nämnas 
att det har genomförts ett 40-tal 
digitala webbföreläsningar för olika 
målgrupper. Bland annat riktade 

sig flera av dessa till de ungdomar 
som stundvis inte har fått lov att 
träna. Vi har även påbörjat arbetet 
med att revidera simidrotternas 
utvecklingstrappor för att gå i linje 
med simidrottens utvecklingsmodell.

• Ett rekryteringsarbete inom 
parasimning har startats 
upp där bland annat interna 
kommunikationsvägar har stärkts och 
ett inventeringsarbete har påbörjats. 

Fakta verksamhetsstöd barn- och 

ungdomsidrott 

Verksamhetsstöd för barn- och 

ungdomsidrott är ett statligt stöd 

med syftet att ge idrottsförbund-

en förutsättningar att bedriva och 

utveckla bra barn- och ungdom-

sidrott samt skapa förutsättning-

ar för förbunden att leda och 

stödja föreningarnas verksamhet. 

En del av stödet syftar till att ge 

möjlighet att stödja utbildningsin-

satser för ledare inom området 

barn- och ungdomsidrott med 

utgångspunkt i jämställdhet och 

jämlikhet.
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Svenska Simförbundet 
beviljades ekonomiskt stöd 
inom etableringsområdet från 
Riksidrottsförbundet för att kunna 
bedriva projektet ”Simidrott Når Alla” 
under perioden 2020-2021. Projektet 
är en fortsättning på det tidigare 
projektet kallat ”Simidrott För Alla” 
där man utbildade närmare 200 nya 
ledare med annan etnisk bakgrund än 
svensk.

Detta projekt har som mål att få 
fler individer med annan etnisk 
bakgrund att bli aktiva, ledare eller 
organisationsledare inom simidrotten. 
Avsikten med projektet är därmed att 
hjälpa till att minska tröskeln in i våra 
fem simidrotter, samt att bidra till att 
vi får en större mångfald bland våra 
ledare.

Restriktionerna under året har 
inneburit att vissa delar av projektet 
inte har kunnat genomföras enligt vår 
initiala tidsplan och vi har därmed 
fått skjuta fram diverse tilltänkta 
aktiviteter. Detta bland annat med 
anledning av att det i kontakten med 
flera av föreningarna som varit knutna 
till projektet framkommit att deras 
verksamhet i olika stor utsträckning 
har påverkats av Covid-19, samt att 
deras tillhörande deltagare också har 
påverkats av detta. Även utbildningar 
har även under året blivit uppskjutna.

Under året har deltagarna som 
tidigare varit en del av projektet 
”Simidrott För Alla” erbjudits en 
möjlighet att vidareutbilda sig och 
att ta nästa steg i sin utveckling 
som ledare genom att få delta i nya 
sammanhang både i och utanför 
föreningen.

Tillsammans med den ideella 
föreningen, Swim in Sweden, har 
det under året pågått ett arbete 
med att ta fram ett metodstöd för 
föreningar som vill starta upp en 
integrationsfrämjande verksamhet. 
Tanken är att stödet ska innehålla 
verktyg som kan underlätta 
uppstartsprocessen för dessa 
föreningar. 

Materialet kommer att vara färdigställt 
i början av 2021 och underlaget har 
haft sin utgångspunkt i en enkät som 
skickades ut till samtliga av våra 
föreningar i början av året, men har 
därefter även kompletterats med ett 
flertal mer djupgående intervjuer. 

Inom projektets ram har det även 
tagits fram en kortare informativ film 
som beskriver vad det innebär att gå 
i simskola hos en förening som är 
ansluten till Svensk Simidrott och där 
alla ska känna sig välkomna. 

Denna film finns publicerad i våra 
kanaler och har även skickats ut till 
alla våra medlemsföreningar som 
bedriver simundervisning. Filmen 
hoppas vi ska kunna inspirera både 
barn och föräldrar.

Under 2020 har August Wiklund varit 
anställd på 50 % som projektledare 
för projektet. Projektet kommer att 
fortlöpa även under 2021.

Diskrimineringsgrunderna 
Under januarikonferensen 2019 
framkom ett önskemål att se 
över socioekonomiska faktorers 
inverkan på simidrotten även om 
det direkt inte är en av de sju olika 
diskrimineringsgrunderna. 

Under 2020 bildades därför en 
arbetsgrupp som under året 
arbetat med att titta över hur 
socioekonomiska faktorer påverkar 
simidrotten och simidrottarna. Arbetet 
med socioekonomiska faktorer 
startades upp genom att samla 
information och kunskap. 

Personalen centralt erbjöds att delta på 
en föreläsning som hölls av Lillemor 
Lindell, samordnare inkludering, 
jämlikhet, integration på RF. 

Ett samarbete tillsammans med 
Majblommans Riksorganisation 
skapades där Majblomman stöttade 
gruppens arbete med kompetens. 
En del av samarbetet var att 
färga simmärket Vattenprovet i 
Majblommans färger för att sprida 
information om Majblomman men 
även för att samla in pengar så att fler 
barn kan få hjälp med att exempelvis 
betala en terminsavgift eller simkläder 
så att de kan delta i en meningsfull 
fritid på samma villkor som barn som 
inte lever i barnfattigdom. Vidare 
arbetades det fram en tipslista som 
kommer att presenteras under våren 
2021 tillsammans med en föreläsning 
av Majblomman
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Implementering av plan 
för påverkansarbete 
kopplat till simkunnighet

I enlighet med vår verksamhets-
inriktning för 2020-2021, så har 
den plan som har tagits fram 
för påverkansarbete kopplat till 
simkunnighet börjat implementeras. 
Planens syfte är att vi ska arbeta 
strukturerat med att sprida 
information om Svensk Simidrotts 
simundervisning och vår pedagogik. 

Under 2020 har det gjorts på flera 
olika sätt. Det har exempelvis tagits 
fram en film där vi förtydligar 
vad det innebär att gå i simskola 
i föreningsregi. Svensk Simidrott 
har även tagit fram filmer om 
Simningens ABC tillsammans med 
Generation Pep. Vi har också gjort två 
simkunnighetsundersökningar och 
fått mycket medial uppmärksamhet i 
TV, radio och tidningar. 

Simkunnighetsnätverk i 
distrikten

Svensk Simidrott har arbetat för att 
starta upp simkunnighetsnätverk 
i samtliga distrikt. Inspiration har 
hämtats från Skånes Simförbund, 
som redan har ett välfungerande 
nätverk för simskoleansvariga i 
distriktets föreningar. Satsningar som 
har gjorts under 2020 är att det har 
arrangerats en central uppstartsträff 
för alla föreningar och därefter har det 
bjudits in till mindre nätverksträffar 
i respektive distrikt. Det har även 
skapats nätverksgrupper på Facebook 
för att underlätta kommunikationen i 
varje distrikt. 

Babysim

Inom verksamhetsområdet 
undervisning, träning och tävling 
ska vi under 2020-2021 utveckla 
vår babysimsverksamhet. Därför 
har stort fokus lagts på att ta fram 
ett helt nytt utbildningsmaterial för 
babysimsledare. Resultatet blev boken 
Babysim som är skriven av Lena 
Andersson-Stenquist. Boken finns nu 
till försäljning via SISU Idrottsböcker.

Swim Open Stockholm 
Mini – Simkunnighetskul 
för alla!

Under sportlovet genomfördes 
Swim Open Stockholm Mini 
för femte året i rad, som ett 
samarbete mellan Stockholms 
Stad, Svenska Simförbundet och 
arrangörsföreningarna av tävlingen 
Swim Open Stockholm. I fem av 
Stockholms Stads anläggningar 
fick allmänheten möjlighet att ta 
simmärken kostnadsfritt. Nytt 
för i år var att aktiviteten även 
erbjöds särskilt för personer med 
funktionsnedsättning i ytterligare två 
av Stockholms stads simhallar.  

Medley bästa tvåan, trean 
och fyran

2020 var ett utmanande år för vår 
skoltävling Medley bästa tvåan, trean 
och fyran. Trots detta genomfördes 
tävlingen på sju orter runtom i 
landet. Tävlingen engagerade under 
året nästan 600 elever. På grund av 
pandemin blev vi dock tvungna att 

ställa in arrangemanget på 33 orter 
under vårterminen.  

Märkeskampen

För att inspirera våra yngre aktiva i 
en tuff tid, så lanserade vi under 2020 
konceptet Märkeskampen. Under året 
uppmuntrades och utmanades barn i 
våra simskolor/teknikgrupper till att 
ta olika simmärken. Deltagarna hade 
också chans att vinna fina priser. 

Swim of Hope

Svensk Simidrotts föreningar 
samlade under 2020 in 378 884 
kronor i samband med Swim of 
Hope som arrangeras till förmån för 
Barncancerfonden. 

Genom simmärket Sarahmärket 
har vi dessutom kunnat stödja 
Barncancerfondens viktiga arbete med 
ytterligare 70 390 kronor.
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SIMMÄRKEN

Märke   2019 2020
Baddaren grön 31028 29339  

Baddaren blå   30744 28074 

Baddaren gul   18534 17816 

Sköldpaddan   27989 25779 

Bläckfisken 29531 23392 

Pingvinen Silver   23705 33932 

Pingvinen Guld   20344 17194 

Silverfisken   22883 18290 

Guldfisken   22941 18400 

Järnmärket   14139 11984 

Bronsmärket   7577 5993 

Silvermärket   3477 2999 

Kandidaten   2637 1873 

Hajen Brons   13824 10636 

Hajen Silver   11892 9862 

Hajen Guld   6488 5691 

Vattenprovet   6012 5069 

Vattenprovet goes majblommn  227 

Vattenprovet öppet vatten 1116 855 

Simborgarmärken 34101 28180  

Kilometermärken 4328 3734 

Sarahmärket 2007 617

 

Simsättsmärken  

Simsättsmärke fjäril   400 574 

Simsättsmärke rygg   3781 3421 

Simsättsmärke bröst   2953 4558 

Simsättsmärke crawl   3184 3638

Simhoppsmärken 4536 4520 
Vattenpolobollen 232 212 
Konstsimsmärken 195 670 

  

Magistermärken  

Magister järn   987 1129 

Magister brons   684 760 

Magister silver   489 529 

Magister guld   497 530 

Guld med emalj   58 38 

Elitmärket   30 40

Diplom 16163 12222 

Pokaler Simlinjen  

Utmanarpokal liten   537 492 

Utmanarpokal mellan   292 396 

Utmanarpokal stor   209 199

  

Plaketter Simlinjen  

Utmanarplakett brons   394 199 

Utmanarplakett silver   51 108 

Utmanarplakett guld   47 35

Sarahmärket! - Märket som ger tillbaka.

När du tar Sarahmärket så går 10kr av intäkterna till Barn-
cancerfonden, resterande går till Svensk Simidrotts barn- och 
ungdomsverksamhet. 

För att ta Sarahmärket ska man göra följande: 
Dyka från kanten / startpallen, Kicka 5 fjärilskickar under-
vattnet, Simma 25meter under 55,48 sekunder som är Sarahs 
världsrekord på 100m fjärilssim.

Antingen gör man alla tre momenten i ett, eller så gör man 
momenten var för sig.
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UTMÄRKELSER

LICENSIERADE SIMIDROTTARE

Förtjänstdiplom

Kajsa Hasselström Schmidt           Södertälje SS 
Kerstin Norberg Sundsvall SS 

Förtjänstmedalj silver

Katarina Westerbjörk          SK Täby Synchro 
Bert-Olof Rasmusson         Västerås SS 
Anders Wiman                    Västerås SS 
Ann-Christin Höjdén          Spårvägen SF 

Förtjänstmedalj i förgyllt silver

Peter Axtelius          Södertälje SS 
Lena Palmér                   Göteborg 
Maria Ceder               Mölndal 

Förtjänstmedalj guld

Stefan Persson           Malmö Kappsimningsklubb

Guldmedalj för exceptionella idrottsliga meriter

Anders Holmertz           Linköpings Allmänna SS 

Ålder Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Öppet vatten Masters

 Herrar Damer Herrar Damer Herrar Damer Herrar Damer       Herrar Damer Herrar Damer

0-12  1467 2370 22 29  47 27 12 2 5 - - 

13-16 1384 2097 19 56 2 54 119 64 5 6 - - 

17- 770 709 23 24 1 37 211 76 19 9 166 107  

 

       8797        173          181         509          46         273 

      - 19%*       - 65%*       - 22%*       - 13%*      - 91%*          - 59%*

* Förändring i procent sedan 2019
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och Förbundschefen för Svenska Simförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31.

Verksamhetens art och inriktning

Svenska Simförbundets uppgift är att erbjuda en bred och attraktiv verksamhet inom samtliga simidrotter. Simidrotten ska organiseras effektivt och rikta sig 
till alla samhällsmedborgare. 
Förbundets ca 300 föreningar med över 170 000 medlemmar bedriver simidrotterna simning, öppet vatten, simhopp, vattenpolo och konstsim. Verksam-
heten spänner över motionssimning till olympisk idrott, från babysimning till masterssimning. Svenska Simförbundet arbetar också för tidig och livslång 
simkunnighet för alla.
Svenska Simförbundets vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma. Verksamheten bedrivs i linje med den av förbundet antagna 
strategin mot 2025 och dess tvååriga verksamhetsinriktningar.

Svenska Simförbundets kärnvärden är: 
• Gemenskap
• Livslång
• Hälsosam
• Framgångsrik

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

2020 var ett år som till stor del präglades av Corona pandemin som drog fram över världen och påverkade förbundets verksamhet i både stort och smått. 
Den tvingade oss ibland att ställa in, men även i många avseenden att ställa om. Swim Open och SM tävlingar var exempel på aktiviteter som ställdes in, 
OS en aktivitet som flyttades fram och förbundets årsmöte var en aktivitet som ställdes om och genomfördes digitalt för första gången.
Trots pandemin så har Svenska Simförbundet ett fortsatt gott samarbete med sina samarbetspartners, även om flera av dessa också genomlider för dem 
utmanande tider. 

2020 var det första året av den andra tvååriga verksamhetsinriktningen inom förbundets Strategi 2025. Trots pandemin har mycket av det som var planerat 
att genomföras kopplat till strategin kunnat göras, om än i liten annan form, inte minst på den digitala sidan. 

På den sportsliga sidan har det varit ett år med få resultat och utan genomförda internationella mästerskap. Glädjande är att vi utvecklat tävlingskoncept 
inom flera av simidrotterna och ingen trodde nog inför 2020 att det skulle bli året då simhoppstävlingar filmades och dömdes på distans. 

Resultat och ställning (tkr)

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017  
Bidrag 25 829 24 342 24 396 20 224
Nettoomsättning 17 573 27 035 24 819 22 731
Årets resultat 10 740 3 877 715 655
Eget kapital 26 137 15 433 11 577 10 664
Antal anställda 30 27 25 24

Förändring av eget kapital
 Balanserat Ändamålsbestämt   Totalt
  kapital    eget kapital
 
Ingående balans  14 454 979    15 433
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  -36  -36
Årets resultat  10 740 -     10 740
Utgående balans  25 194 943    26 137

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor 
där annat ej anges.
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RESULTATRÄKNING  20200101  20190101  
 NOT -20201231  -20191231  
      
Intäkter      
Nettoomsättning  2 17 573  27 035 
Bidrag 3 25 829  24 342 
Gåvor/övriga bidrag  3 750  350
Medlemsavgifter  2 308  2 383
Summa intäkter  49 460  54 110
      
 
Kostnader       
Idrottskostnader 4 -11 157  -19 165 
Varor försäljning  -2 797  -3 363 
Övriga externa kostnader  -6 824  -8 043 
Personalkostnader 5 -17 741  -19 684 
Avskrivningar av materiella och        
Immateriella anläggningstillgångar  -52  -67
Summa kostnader  -38 571  -50 322
      
 
Verksamhetens resultat  10 889  3 788  

Resultat från finansiella investeringar 
      
Resultat från övriga värdepapper  8  -6 
Ränteintäkter och liknande poster  0  74 
Räntekostnader och liknande poster  -193 
  -185  68 
      
Resultat efter finansiella poster  10 704  3 856
 
Årets resultat  10 704  3 856 
      
 
Förändring av ändamålsbestämda medel
       
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  10 704  3 856 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  36  21
  10 740  3 877 
      
Kvarstående belopp för året  10 740  3 877 

RESULTATRÄKNING (TKR)
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BALANSRÄKNING (TKR)
TILLGÅNGAR Not 2020 2019
       
Immateriella anläggningstillgångar       
Övr. immateriella anläggningstillgångar 6 0 0 
  0 0 
      
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier 7 0 52 
  0 52 
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i Pool 2000 ekonomisk förening  53 53 
Andelar värdepapper  8 17 077 6 790 
  17 130 6 843 
       
Summa anläggningstillgångar  17 130 6 895 
       
Omsättningstillgångar       
Varulager m.m.       
Varulager  2 559 1 656 
  2 559 1 656 
       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  1 213 4 022 
Övriga fordringar  18 48 
Förutbetalda kostnader och upplupna       
intäkter  822 2 371 
  2 053 6 441 
       
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar  446 446 
  446 446 
       
Kassa och bank  18 809 16 181 
  18 809 16 181 
       
Summa omsättningstillgångar  23 867 24 724 
       
SUMMA TILLGÅNGAR  40 997 31 619

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital      
Balanserat kapital 9 14 454 10 577
Årets resultat  10 740 3 877
Ändamålsbestämda medel  943 979
  26 137 15 433
Avsättningar       
Fonder 10 373 545
  373 545
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder  1 377 3 958
Övriga kortfristiga skulder  1 113 1 456
Upplupna kostnader och       
förutbetalda intäkter 11 11 997 10 227
  14 487 15 641

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  40 997 31 619
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
 
 
     
Redovisnings-och värderingsprinciper        
  
Not 1       
    
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd   
 (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med fg år.   
     
Avskrivningar        
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.     
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:       
      
Immateriella tillgångar (rättigheter)   5 år 
Datorer   3 år    
Maskiner och tekniska anläggningar   5 år    
       
Medlemsavgifter       
 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Simförbundet.     
 Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.  
       
Gåvor och bidrag  
En transaktion i vilken Svenska Simförbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge 
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.      
     
 Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att Svenska Simförbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor 
och om Svenska Simförbundet har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag.        
    
 Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.  
       
  
Upplysningar till resultaträkningen        
Nettoomsättning        
Not 2  20200101  20190101 
  -20201231  -20191231 
Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande:       
Idrottsverksamhetens intäkter  6 247  12 884
Sponsring, reklam, annonser  2 306  3 881 
Försäljningsintäkter  9 019  10 270 
Summa  17 572  27 035 
       
   
Bidrag       
   
       
Not 3  20200101  20190101 
  -20201231  -20191231
       
Bidrag (Stat)  25 829  24 342
Summa  25 829  24 342
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Upplysning om idrottskostnader       
Not 4  20200101  20190101 
  -20201231  -20191231

Konstsim  74  569
Simhopp  1 231  1 922
Simning  5 498  7 335
Vattenpolo  224  1 042
Öppet Vatten  64  728
Masters  162  99
Hälsa & Motion  15  20
Internationella arrangemang  1 970  4 946
Simkunnighet  154  862
Föreningsutveckling  0  278
Utbildning  456  987
Regelkommitten  36  359
Övrigt  1 273  18
Summa  11 157  19 165
 
       
    
       
Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader      
Not 5       
 
Medeltal anställda  2020-12-31  2019-12-31    
 Antal Varav Antal Varav   
 anställda män anställda män/kvinnor  
       
 30 13/17 27 13/14
  
    
       
    
Löner och andra ersättningar och  sociala kostnader (varav pensionskostnader)
       
                                                     2020-12-31                                             2019-12-31    
 Löner och    Sociala  Löner och  Sociala
 andra ersättningar kostnader andra ersättningar kostnader
       
 12 582 4 629 13 278 5 632
  1 354  1479
       
Löner och andra ersättningar fördelade  mellan styrelseledamöter och anställda

    2020-12-31                                             2019-12-31
 Ersättning till Övriga Ersättning till Övriga  
 styrelsen  anställda styrelsen  anställda  
 0 12 582 0 13 278  
       
    
Styrelseledmöter och befattningshavare        
   
  2020-12-31                                             2019-12-31 
 Antal Varav Antal Varav  
  män   män   
Styrelseledamöter 9 4 7 4  
Förbundschef/kanslichef eller liknande 1 1 1 1   
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Immateriella anläggningstillgångar       
Not 6 
       
  20201231  20191231  
   
Ingående anskaffningsvärde  675  675 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  675  675 
       
   
Utgående ackumulerade avskrivningar  -675  -675 
Bokförd värde  0  0 
       
    
       
     

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Not 7        
  20201231  20191231  
  
Ingående anskaffningsvärde  1 606  1 523   
Årets investeringar  0  83  
Försäljningar och utrangeringar  0  0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 606  1 606  
       
    
       
Ingående avskrivningar enligt plan  -1 554  -1 487
Försäljningar och utrangeringar       
Årets avskrivning  -52  -67
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 606  -1 554
Bokfört värde  0  52
  
       
   
 Finansiella anläggningstillgångar, andra långfristiga värdepapper
Not 8     
  2020  2019
       
Ingående anskaffningsvärde  6 790  6 960
Förändring under året  10 287  -170
Utgående anskaffningsvärde  17 077  6 790
      
 

Förändring av Eget kapital    
Not 9       
  
 Balanserat Ändamåls  Totalt  
 kapital bestämt  eget kapital
  
Ingående balans 14 454 979  15 433
Uttnyttjande av ändamålsbestämda medel  -36  -36
Årets resultat 10 740   10740
Utgående balans 25 194 943  26 137
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Avsättningar
Not 10
       
  20201231  20191231 
 
Nordea likviditetsinvest 1566 81 09100  319  319   
Nordea donationsmedelsfond 3260 32 74694  55  227 
  374  546   
       
    
       
    
       
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Not 11 
       
  20201231  20191231  

Upplupna semesterlöner  2 345  2 211 
Upplupna sociala avgifter  1 067  1 087 
Ej utnyttjade medel (verksamhets- och projektstöd från RF* 3 601  0
Övriga poster  4 984  6 729 
Summa  11 997  10 027 
  
       
  
*Ej utnyttjade medel (verksamhets- och projektstöd) från Riksidrottsförbundet     
  
Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott  1 795 278
Verksamhetsstöd Elitidrott - Landslagsstöd X  802 728
Verksamhetsstöd Paraidrott  349 028
Projektstöd Verksamhetsinriktning Trygg Idrott  254 363
Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete  50 000
Projektstöd Etablering  349 870
  3 601 267

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Not 12      
 
Ställda säkerheter  inga  inga
Ansvarsförbindelser  inga  inga
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UNDERSKRIFTER STYRELSEN

Pia Zätterström               Andrea Davidsson                         Christer Magnusson 
Styrelseordförande             Styrelseledamot                         Styrelseledamot      

Carola Sjödin             Su Oltner                          Anne Forsell 
Styrelseledamot                                             Styrelseledamot                          Styrelseledamot

Bert-Ola Eriksson             Lars Reuterskiöld                        Staffan Tell
Styrelseledamot                                             Styrelseledamot                                           Styrelseledamot

Mikael Janssom
Förbundschef
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REVISIONSBERÄTTELSE

1 (2) 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till Simförbundsmötet i Svenska Simförbundet 
Org.nr. 802002–9719

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Simförbundet för år 2020. Föreningens årsredovisning ingår på
sidorna 34-41 i dokumentet Verksamhetsberättelse med 
årsredovisning.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att Simförbundsmötet fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och förbundschefen som har ansvaret för den andra
informationen. Den andra informationen består av
Verksamhetsberättelse med årsredovisning (men innefattar inte
årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende denna).
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och förbundschefens ansvar
Det är styrelsen och förbundschefen som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och förbundschefen ansvarar även
för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
förbundschefen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsen och förbundschefens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
förbundschefen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen och förbundschefen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.
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REVISIONSBERÄTTELSE

2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsen och förbundschefens förvaltning för Svenska 
Simförbundet för år 2020.
Jag tillstyrker att Simförbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
och förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsen och förbundschefens ansvar
Det är styrelsen och förbundschefen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 23 mars 2021

Micael Schultze
Auktoriserad revisor
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SVENSKA
MÄSTERSKAP

SIMHOPP

Tävling Gren Namn Förening Poäng

Vinter SM Svikthopp 1m Emilia Nilsson Garip Malmö Kappsimningsklubb 262,20
 Svikthopp 1m David Ekdahl Malmö Kappsimningsklubb 333,90
 Svikthopp 3m Emilia Nilsson Garip Malmö Kappsimningsklubb 294,10
 Svikthopp 3m Erik Gundersen Malmö Kappsimningsklubb 337,05
 Höga hopp Hanna Johnsson Stjernström Malmö Kappsimningsklubb 260,90
 Höga hopp Vinko Paradzik Jönköpings SS 337,10
 Svikthopp 3m synchro Mikaela Dietmann och Matilda Nilsson Bofors Simhoppsklubb 237,57
 Svikthopp 3m synchro Erik Gundersen och Elias Petersen Malmö Kappsimningsklubb 315,90
 Svikthopp 3m mixed Synchro Elias Petersen och Elna Widerström Malmö KK+SK Poseidon 248,88
    



SVENSKA MÄSTARE
2020

VÅR 
ORGANISATION
Styrelsen 
Pia Zätterström, ordförande 
Christer Magnusson, vice ordförande 
Carola Sjödin, sekreterare 
Andrea Davidsson 
Bert-Ola Eriksson 
Anne Forsell 
Su Oltner 
Lars Reuterskiöld 
Staffan Tell 

Revisor

Mikael Schultze 
Stefan Norell

Lekmannarevisorer 

Karin Rahm 
Rolf Alm 
Benny Odell

Valberedning

Bertil Ek, ordförande  
Lena Andersson-Stenquist 
Christin Berglund 
Börje Jacobsson 
Ingmar Lundström 

Förbundets anställda

Mikael Jansson, förbundschef

Jan Dahlberg, marknadschef

Anna Hammar, kommunikationsansvarig

Inger Mortensen, ekonomiansvarig 

Fudeko Watanabe, ekonomi

Ulrica Söderqvist koordinator marknad & 
kommunikation, simmärkesansvarig

Maria Olofsson, utbildningsansvarig

Helena Bengtsson, utbildningskoordinator

August Wiklund, utbildningskoordinator

Christina Sandin, simkunnighetsansvarig

Lars Modin, föreningsservice

Cecilia Edstam, föreningsutvecklingsansvarig

Nathalie Dahlqvist, administratör utbildning 
konstsim och simhopp

Maria Hanson, utvecklingskonsulent 
Västsvenska Simförbundet (föräldraledig)

Annika Friberg, vik. utvecklingskonsulent 
Västsvenska Simförbundet

Fredrik Isberg, utvecklingskonsulent 
Östsvenska Simförbundet

Erika Meeker, utvecklingskonsulent 
Mellansvenska Simförbundet

Johanna  Stenberg, utvecklingskonsulent 
Norrlands Simförbund (föräldraledig)

Sara Johansson, utvecklingskonsulent 
Mellannorrlands Simförbund fr. o m mars

Emil Fritz, utvecklingskonsulent  
Skånes Simförbund

Simon Sjödin utvecklingskonsulent  
Stockholms Simförbund

Ulrika Sandmark, förbundskapten/sportchef 
simning

Johan Wallberg, ansvarig NEC

Carl Jenner, förbundstränare, NEC

Antonio Lutula, test och analys, NEC

Jenny Gustavsson, talangutv ansvarig

Kenneth Magnusson, koordinator simning

Stefan Keisu, verksamhetsutvecklare 
vattenpolo 

Ulrika Knape-Lindberg, förbundskapten/
sportchef simhopp

Hasse Nilsson, verksamhetsutvecklare Öppet 
Vatten/Masters/Hälsa & Motion

Ansvarsnämnden

Maria Ceder, ordförande  
Jörgen Hemby, vice ordförande 
Kent Hamberg 
Christina Hancock Bruhn 
Robert Hernadi

Antidopinkommittén 

Charlotte Wallin, ordförande 
Niklas Tour, simning 
Sofie Gardell, simning

Vasilis Sarakatsianos, simhopp 
Johann Zdolsek, vattenpolo 
Kenneth Magnusson

Medaljkommittén 

Ingmar Lundström, ordförande 
Kenneth Magnusson 
Eva Nilsson 
Christin Berglund

Regelkommittén 

Marianne Hörding, ordförande 
Mikael Gustafsson 
Bertil Ek 
Anders Wiman, simning 
Daniel Lönnberg, masters 
Mathz Lindberg, simhopp 
Hasse Nilsson, öppet vatten 
Thomas Röhss, konstsim 
Lars Tannerfalk, vattenpolo 

Parasimsutskottet

Kajsa Hasselström-Schmidt 
Mikael Fredriksson 
Sven-Åke Gustafsson 
Christer Jansson 
Kerstin Norberg 

Simhopp 

Peter Axtelius 
Ulrika Knape-Lindberg  
Mathz Lindberg 
Bert-Olov Rasmusson

Konstsim

Jonas Gerdin 
Thomas Röhss 
Katarina Westerbjörk

Masters

Hasse Nilsson, verksamhetsutvecklare 
Anders Berlin, simning 
Sofia Izoz, simhopp 
Daniel Lönnberg, simning 
Margit Ohlsson, simning 
Lena Palmér, konstsim

Öppet Vatten

Hasse Nilsson 
Mikael Rosén

Organisation per 2020-12-31
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ÖVRIGA
UPPDRAG

FINA (Internationella 
simförbundet)

Fina Bureau

Gunnar Werner, Honorary Member

Technical Diving Committee

Mathz Lindberg

Sports Medicine Committee

Christer Magnusson

Fina Swimwear Approval 
Committee

Jan-Anders Månsson

LEN (Europeiska simförbundet)

LEN Bureu

Christer Magnusson, Member

Gunnar Werner, Honorary Member

Toivo Öhman, Honorary Member

Technical Diving Committee

Mathz Lindberg, ledamot

Sveriges Olympiska Kommitté 
(SOK)

Aktivas kommitté

Anna Lindberg

Städa Sverige

Mikael Jansson, Valberedningen
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