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Jag vill börja med att rikta mitt 
och hela Svenska Simförbundets 
styrelses tack till alla som jobbar 
inom och för Svensk Simidrott, våra 
samarbetspartners samt alla aktiva 
och ideella krafter i våra föreningar 
för det här året! Coronapandemin har 
gjort vardagen svår för alla delar i vår 
verksamhet med inställda tävlingar 
och evenemang och en stor osäkerhet 
i planering och genomförande. Här 
har våra utvecklingskonsulenter i 
distrikten haft en viktig stödjande 
roll genom nära dialog med 
föreningarna. Tack vare det statliga 
kompensationsstödet kunde vi som 
förbund och ni som föreningar ändå 
få rimlig ekonomisk kompensation 
för förändrade intäkter och kostnader 
under pandemin. 

Trots pandemin, tänk ändå vad 
mycket positivt som hänt under året! 
Det gäller allt från stora idrottsliga 
framgångar på OS, VM och EM, med 
flera framskjutna placeringar och även 
medaljer på mästerskap inom flera av 
våra simidrotter, till att våra föreningar 
har kunnat öka sina medlemsantal 
under året.Genom den uppföljande 
medlemsundersökning som görs 
vartannat år, är det också glädjande att 
se att NMI (Nöjd Medlems Index) som 
används för att mäta nöjdheten hos 
medlemmar kopplat till föreningens 
utbud, har ökat två enheter sedan 
föregående undersökning. Det är 
ett bra bevis för att ni som kämpar i 
föreningarna gör ett utmärkt arbete ute 
i landet.

Jag är stolt över att vi bestämde oss 
för att arrangera vår internationella 
simtävling Swim Open, pandemi 
och restriktioner till trots. Den enkla 
lösningen hade varit att skjuta fram, 
eller ställa in tävlingen, men vi såg 
värdet av att genomföra den, och 
därför tog vi risken i ett svårt läge. Vi 
har även sett till att genomföra Svenska 
mästerskap i våra olika simidrotter 

vilket krävt ett enormt engagemang av 
arrangörer och ansvariga inom varje 
simidrott för att få ihop tävlingar trots 
rådande läge.

Vår gemensamma Strategi 
2025 är mycket viktig för vårt 
utvecklingsarbete på vägen framåt. 
Vi är nu inne i den tredje av totalt 
fyra verksamhetsinriktningar inom 
Strategi 2025. Verksamhetsinriktningen 
för 2022-2023 använder vi i våra 

verksamheter för att visa på vilka 
satsningar vi kommer att fokusera på 
de närmsta två åren och hjälpa oss att 
hålla rätt linje i våra prioriteringar så 
att vi jobbar för  samma mål och med 
samma värderingar som grund. För 
att nå våra mål är det viktigt att vi 
hjälps åt och arbetar tillsammans inom 
simidrotten.

Att fler med olika bakgrunder hittar till 
vår idrott kommer att vara en viktig 
fråga för oss på lite längre sikt därför 
har vi under året arbetat vidare med 
projektet Simidrott för alla. 

Idrotten ska vara en trygg miljö 
där alla känner sig välkomna och 
delaktiga. Att arbeta för en trygg idrott 
kräver att arbeta förebyggande, att ha 
kompetensen att upptäcka om något 
händer och modet att våga handla om 

det gör det. Vi har därför i samarbete 
med Riksidrottsförbundet startat 
upp ett projekt där målet är att stötta 
föreningar att initiera eller utveckla 
sitt arbete med att skapa trygga 
idrottsmiljöer och en idrott fri från 
kränkande handlingar.

Pandemin har i vissa delar snabbat 
på digitaliseringen, både för oss och 
för omvärlden. Det ställer krav på oss 
som förbund att kunna erbjuda fler 
digitala lösningar och möten. Vi har 
därför lagt fokus på att utveckla en 
digital utbildningsplattform, för att 
skapa attraktiva och lättillgängliga 
utbildningar.

Det är med stolthet jag ser tillbaka på 
ännu ett år som utmanat oss. Vi har 
haft fokus på hur vi bäst kan stötta 
och vad vi främst behöver göra för att 
verka för simidrotten bästa. När jag nu 
summerat 2021 och blickar framåt, så 
är det med tillförsikt och glädje! 

Jag vill hälsa Pahlén, som är ledande 
tillverkare av pool-utrustning, hjärtligt 
välkommen som ny huvudsponsor 
till Svensk Simidrott! Vi ser fram 
emot ett långt och framgångsrikt 
samarbete för att ytterligare utveckla 
vår verksamhet. Tillsammans kan 
vi skapa förutsättningar för att fler 
ska bli en del av vår verksamhet och 
för nya framgångar – inom alla våra 
simidrotter!

"Idrotten ska vara en trygg 
miljö där alla känner sig 

välkomna och delaktiga. 
Att arbeta för en trygg 
idrott kräver att arbeta 

förebyggande, att ha 
kompetensen att upptäcka 

om något händer och 
modet att våga handla om 

det gör det". 

Pia Zätterström, ordförande

ORDFÖRANDEN 
HAR ORDET
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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, görs vartannat 
år två undersökningar den senaste 
genomfördes under slutet av 2021.

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

• Den andra undersökningen går 
ut till föreningarnas medlemmar 
som tar del av verksamheten. 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 
vår andra medlemsundersökning. 
Totalt svarade drygt 9000 personer på 
undersökningen som genomfördes av 
Analysföretaget AQ Analys i slutet av 
2021

– Syftet med undersökningen 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 
kommunikationsansvarig 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 74,3 vilket är två enheter 
bättre än föregående mätning.

Även Lojal Medlemsindex LMI som 
visar om man kan rekommendera 
och kommer att stanna kvar i 
verksamheten, visar positiva värden 
och gick från 77,8 till 79,8. 
 
Den främsta anledningen till att man 
är medlem i en förening är för att ha 
kul och känna glädje. 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 verksamhet 
gällande sociala och ekonomiska 
förutsättningar finns det ett 
förbättringsarbete att genomföra.

Undersökningen visar också att de 
viktigast faktorerna för att man ska 
välja att vara medlem är ledarens 
pedagogiska förmåga och komptetens 
samt det bemötande man som medlem 
får i verksamheten.

Föreningsundersökning

Knappt 700 föreningsrepresentanter 
valde att svara på frågor kring 
verksamheten. Syftet med 
undersökningen är att kunna 
nyttja svaren för det interna 
utvecklingsarbetet samt använda 
underlagen för kommunikationen 
mellan förbund-distrikt och 
föreningar.

Här blev den totala siffan för 
NMI 77,6 vilket är 4 enheter 
bättreän undersökningen som 
genomfördes 2019. När vi 
sammanställde en nöjdhets- och 
lojalitetsgraf för respondenterna 
så visade det sig att totalt 86,6% av 
föreningsrepresentanterna var nöjda 
och lojala med verksamheten vilket 
också är en ökning.

De frågor som behöver arbetas med 
framåt är bland annat att underlätta 
att engagera sig i Svensk Simidrott 
och ett ökat samarbete mellan 

STRATEGI 2025
UPPFÖLJNING
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KAN REKOMMENDERA VERKSAMHETEN TILL ANDRA

82%

TROR ATT DE FORTSÄTTER VARA MEDLEM DET NÄRMSTA ÅRET

82%

VARFÖR ÄR DU MEDLEM?

• 75,8% är totlat sett nöjda med 

sin förening 

• 75,5% anser att deras förening 

motsvarar deras förväntningar 

• 71,3% anser att deras förening 

är nära ett ideal när det gäller 

sim-/idrottsförening

 

NMI

74,3
RESPONDENTER 

9051

Träna, förbättra min teknik och mina färdigheter 50,5%

Roligt/Glädje/Ha kul 50%

Bli simkunnig/vattenvan 44,6%

MEDLEMMARNA
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Svenska Simförbundets styrelse-
ledamot Christer Magnusson har suttit 
i LEN:s styrelse i 1,5 år och har också 
varit delaktig i arbetet med att ta fram 
en internationell strategi för Svensk 
Simidrott som nyligen fastslagits. 
En strategi som man kommer att 
jobba med under många år framöver. 
Här berättar Christer lite mer kring 
tankarna med den nya strategin.

Varför är det viktigt att få in fler 
representanter i internationella 
sammanhang?

– Det ger både insyn och ett större 
inflytande. Sedan ska man ju vara beredd 

på att det är långa ledtider från att 
man blir intresserad till att bli invald. I 
styrelser kan det röra sig om tio år eller 
mer. I kommittéer kan det gå snabbare. Så 
det är ett långsiktigt arbete.

En del av den internationella strategin 
handlar om simkunnighet. Spontant 
känns det som att Sverige ligger långt 
fram här.

– Ja, vi tycker ju det. Dels för att vi har en 
genomarbeta simkunnighetsdefinition som 
är samma i alla nordiska länder. Dels för 
att simkunnigheten är en del av skolans 
läroplan. Det är kommunens ansvar att 
lära barnen att simma eftersom man inte 

får godkänt betyg i idrott om man inte kan 
simma. Däremot finns det länder som har 
väldigt bra simskola som vi kan lära oss 
av, till exempel Australien.

– Vi är väldigt strukturerade när det 
gäller simkunnighet i Sverige. Jag hade 
en jättelång diskussion med de baltiska 
länderna där drunkning är en vanlig 
dödsorsak bland både barn och vuxna.  
De är ju våra närmsta grannar, men det 
ser helt annorlunda ut där mot hur vi har 
det i Norden.

När det gäller tävling och 
arrangemang står det i strategin att 
vi ska jobba för att arrangera fler 

”Det är inte nyttigt  
om vi bara tävlar  
i Kazan och  
Budapest”

INTERNATIONELL STRATEGI
EXTRA FOKUS PÅ
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internationella tävlingar. Hur ska vi 
göra det?

– Det krävs två saker för att det ska 
gå. De internationella förbunden 
kan inte bara låta pengarna avgöra 
vilka som får arrangera tävlingar. 
Kostnaderna att arrangera mästerskap 
på Europa- eller världsnivå är så stora. 
Andra faktorer måste vägas in, som 
hållbarhet och jämlikhet. Man bör 
också titta på utvecklingspotential, som 
nu när Rumänien ska arrangera ett 
juniormästerskap, det kommer att betyda 
massor för dem. Mästerskap är ett väldigt 
bra sätt att marknadsföra simningen. Det 
är inte nyttigt för simningen om vi bara 
tävlar i Kazan och Budapest.

– Den andra saken som krävs är att 
se över hur man begränsar intäkterna 
för arrangörerna och hur många 
kostnader som läggs på dem. Staten och 
kommunerna måste förstå hur värdefullt 
det är för dem. Alla är vinnare på ett 
internationellt mästerskap, staten, 
kommunen och det internationella 
simförbundet. De enda som förlorar på 
det är det nationella förbundet, och det 
måste man se över.

Hur kan man jobba för att få 
Stockholm Swim Open att bli en med 
betydelsefull tävling?

– Det är ju en inbjudningstävling, så där 
får man jobba med själva evenemanget 
så att det blir attraktivt för större 
stjärnor att komma dit. I det fallet 
behöver man inte betala några pengar till 
internationella förbund så då kan man 
lägga mer pengar på prispengar. Man 
bör också fundera på när den ligger i 
säsongen, både när det är VM-år och OS-
år. Jag tror att den ligger bra där i början 
på april. I år blir det ju också mer som ett 
vanligt år utan restriktioner.

Den internationella strategin tar också 
upp parasimningen. I Sverige är 
parasimningen med i samma förbund 
som resten av simningen. Så ser det 
inte alls ut i alla länder. På vilka sätt 
är det gynnsamt för dem?

– Jag kommer från perspektivet att det 
ska vara idrott för alla, och då verkligen 
för alla. Man ska inte kunna uteslutas 
för att man har en funktionsnedsättning. 
I Sverige arrangerar Svensk Simidrott 
paramästerskap. Det kan ju vara 

så att man behöver arrangera rena 
paramästerskap för att de ska få tillgång 
till hela arenan, men jag tror att vi har 
nytta av att vi tävlar ihop. Det är ett sätt 
att manifestera idrott för alla och vi kan 
lära av varandra.

– I Norge och några andra länder har 
man kommit väldigt långt i integreringen 
av parasimningen medan andra länder 
inte har någon erfarenhet av det alls.

Det står också om ändrade 
reklamregler för elitsimmarna. Vad 
innebär det?

– Simningen har restriktiva reklamregler 
för simmarnas utrustning. Reklamplatsen 
räcker inte för att erbjuda någon aktiv en 
egen sponsor. Men vi vill titta på hur de 
aktiva ska kunna ha egen reklam på sina 
tävlingskläder. Naturligtvis måste man 
ta hänsyn till att man inte gör reklam 
för konkurrerande verksamhet, och hur 
det kommer att se ut i slutändan vet jag 
inte. Men vi behöver se över idrottarnas 
möjligheter att finansiera sin idrottsliga 
karriär, och även livet efteråt om det är 
möjligt.



Tävlingar under året

Under EM i Budapest blev det en 
vinst genom Sophie Hansson då hon 
tog sin första långbanemedalj. Erik 
Persson och Louise Hansson tog också 
sina första individuella medaljer 
genom att knipa varsin bronsmedalj 
på 200m bröstsim respektive 100 fjäril. 
Sex svenska rekord och ett svenskt 
juniorrekord blev det också och 
riktigt god start på OS säsongen. Mest 
överraskande var dock Emelie Fast 
som slog personligt rekord med två 
sekunder och OS-kvalade.

EJM i Rom inleddes med ett förläger 
i Ostia strax utanför Rom. Den 
tio simmare starka truppen slog 
många fina personliga rekord under 
tävlingsdagarna i Rom. Som yngst i 
truppen simmade Lisa Nystrand på 
ett mycket imponerande sätt till sig 

två finaler. Dessutom hade Sverige sex 
semifinalplatser.

Årets NUM genomfördes i Klaipeda 
Litauen. Efter många bra simningar 
under tävlingshelgen hamnade den 
tolv simmare starka truppen på femte 
plats i medaljligan. 

OS i Tokyo inleddes med ett förläger 
i Fukuoka där flera olika idrotter 
samlades under SOK:s försorg. De 
tio simmarna i truppen simmade till 
sig inte mindre än åtta finaler av fyra 
olika simmare, och tio semifinaler. 
Sarah Sjöström stod för en ren bragd 
när hon, trots en bruten armbåge i 
början av året, lyckades simma till sig 
en silvermedalj på 50m frisim. Stort!

3-5 december simmade ett 40-tal 
svenska landslagssimmare om 
de nordiska medaljerna på NM i 
Upplands Väsby. Sverige hade en stor 

trupp på plats som presterade många 
bra simningar som gav sex guld totalt.

Under VM i Abu Dhabi simmade 
de svenska simmarna till sig tolv 
medaljer, slog ett världsrekord, ett 
europarekord, nio svenska rekord och 
ett stort antal personliga rekord! Ett 
fantastiskt resultat som gjorde detta 
till vårt bästa kortbane-VM någonsin 
för denna lilla trupp bestående av nio 
simmare!

RIG/NIU

Helsingborg, som startade RIG 2017, 
har nu släppt ut första kullen simmare, 
en till USA, en till Stockholm och två 
simmare som satsar eftergymnasialt 
i Helsingborg. Jönköping tog in 
andra gänget simmare under 2021. 
Totalt är de nu åtta simmare . I 
Sverige finns även 21 NIU-miljöer. 
NIU-mästerskapen genomfördes 

SIMNING
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9-10 september. Bästa klubb blev 
Jönköping.

Talangutveckling

Som en del i talangutvecklings-
programmet, som omfattar våra 
juniorer och ungdomar, har vi 
under 2021 genomfört en digital 
simidrottarutbildning som innehöll 
fjorton digitala föreläsningar. 
Vi har också genomfört digitala 
landträningspass. Utöver detta har 
en del av våra bästa juniorer deltagit 
i FINA World Cup i Budapest. Vi 
har genomfört raceanalyser på 
tävlingar som ger mycket värdefull 
återkoppling till simmarna om deras 
tävlingslopp. En del av våra juniorer 
och ungdomar har under året besökt 
NEC för träning och testning.

Seniorlandslaget

Har under årets erbjudits individuella 
lösningar, raceanalyser, träning på 
NEC, teknikanalyser och tester. Ett 
landslagsläger har genomförts i början 
av året på Teneriffa.

NEC

NEC erbjuder en elitträningsmiljö 
riktad mot internationella mästerskap 
och Olympiska spel för svenska 
simmare. Här erbjuds även utbildning, 
tester och perioder av träning för alla 
simmare inom landslagsprogrammet.

Simträningen på NEC bedrivs med 
stor betoning på tekniska färdigheter. 
Träningen är skräddarsydd utifrån 
simmarnas individuella profil.

I nuläget är det tio simmare som 
bedriver sin satsning  på NEC, 
inklusive två simmare som studerar i 
USA. Utöver dessa är det ytterligare 
tre simmare som kombinerar 
träning på NEC och respektive 

hemmaklubb. Utav de tio simmare 
som representerade Sverige vid OS i 
Tokyo 2021 gjorde sex simmare sina 
förberedelser på NEC. 

Målet är även att NEC ska vara 
drivande inom forskning och 
utvecklingsprojekt. Simmare och 
tränare ifrån simningens olika 
satsningar och lag har löpande besökt 
NEC för träning, tester och utbildning, 
även RIG-gymnasium har årliga 
besök.

Tillsammans med Prof. Rein Haljand 
(EST) och Johan Setterberg (NOR) har 
kvalitativ och kvantitativ analys av 
tävling och teknik genomförts. 

Tillsammans med parasimningen har 
man under året samarbetat med  RF 
och Silicon Valley Exercise Analytics 
(Mikael Mattson) för monitorering och 
modellering av träningsbelastning och 
metabol profilanalys 

Parasimning

2021 har varit ett utvecklingens år för 
parasimningen .Under året har en 
genomlysning av de svenska rekorden 
genomförts och därmed uppdaterats. 

Påbörjan av arbete med översyn av 
regelverket kring parasimningen 
påbörjades under året och fortsätter in 
i 2022. 

EM 2021 gick på Madeira i Portugal. 
Truppen på totalt åtta personer 
simmade hem åtta medaljer. Det blev 
guld på 200m medley, silver på 100m 
och 200m frisim  och brons på 100m 
bröstsim till  Pernilla Lindberg. Lina 
Watz vann silver på 100m ryggsim och 
försvarade därmed sitt silver från EM 
i Dublin 2018. Även Agnes Kramer 
vann silver på 100m ryggsim. Det blev 
även  tre bronsmedaljer för svensk del 
i form av Ida Andersson Wulf  och 

Pernilla Lindberg på 100m bröstsim, 
och Agnes Kramer på 400m frisim.

Truppen till Paralympics i Tokyo 
bestod av två simmare; Pernilla 
Lindberg och Lina Watz. Det blev 
fyra finalsimningar och ett par till fina 
placeringar. Pernilla simmade hem 
två femte platser på 200m medley och 
200 frisim en åttonde plats på 100m 
bröstsim, en nioned plats på 100m 
ryggsim och en tionde plats på 100m 
fjärilsim. Lina simmade till sig en 
sjunde plats på 100m ryggsim och en 
trettonde plats på 400m frisim.

Ett första kortbane-SM genomfördes 
under hösten för parasimmare i 
Osby. Ett stort tack till Osby SS för ett 
mycket väl genomfört arrangemang. 
Under SM togs även truppen till NM i 
december ut. 

NM simmades 3-5 december i 
Upplands Väsby betydde premiär 
för många simmare i landslaget. De 
totalt 14 paraimmarnagjorde många 
fina simningar och tog tillsammans 
hem sju guld, tre silver och sju brons. 
Sverige vann även nationsstriden. 
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Det blev en trög start på säsongen 
2021 då inga vattenpolomatcher 
spelas under hela våren på grund 
av pandemin. När så höstterminen 
startade i slutet av augusti 2021 
hade läget stabiliserat sig och lagen 
kunde återgå till att träna och spela 
matcher. Det ledde till en högintensiv 
höstsäsong där fyra mästerskaps 
serier spelades under en kort tid, 
och sammanlagt sju lag korades till 
svenska mästare i olika åldersgrupper, 
tre vardera för killar/herrar och tjejer/
damer samt en i mixad grupp (U16).

Seniormästerskap

Första mästerskapet som genomfördes 
under hösten 2021 var för seniorerna, 
som spelades i början av oktober. 
Fyra herrlag samt två damlag hade 
kvalificerat sig för att delta. Precis som 
de senaste fyra åren tog sig Järfällas 
herrar till final, denna gång stod 
Hellas som finalmotståndare. Förra 
årets herrmästare SPIF fick denna 
gång nöja sig med tredjeplatsen efter 
vinst mot LSF i bronsmatchen. Efter 
den snöpliga förlusten mot SPIF förra 
året kunde Järfälla åter ta tillbaks 
titeln som svenska herrseniormästare 
2021 efter en övertygande seger mot 
ett ungt Hellas lag. På damsidan vann 
Järfälla mästerskapet för fjärde året i 
rad. Denna gång genom att besegra 
Polisen i finalen. 

U16-mästerskap 
Veckan efter var de så den yngsta 
mästerskapsklassen U16 (mixad) som 
hade sitt slutspel i Ängelholm. I U16-
finalen ställdes Stockholmslagen SPIF 
mot Järfälla. I gruppspelet vann SPIF 
med uddamålet mot Järfälla. I finalen 
var SPIF det starkare laget från början 
till slut och vann finalen övertygande 
mot Stockholmsrivalen. 

Juniormästerskap

I slutet av november månad var det 
så tid för J20-slutspelet. I killarnas 
grupp hade sex lag kvalificerat sig 
till slutspel och i tjejernas deltog tre. 
Killarnas final gjordes upp mellan 
Stockholmslaget Neptun och Svenska 
Vattenpolo Akademin från Burlöv 
i Malmö. Även bronsmatchen blev 
en uppgörelse mellan ett lag från 
Stockholm och ett från Skåne när 
Hellas mötte SK Ran. Finalen var en 
jämn fight från början till slut, och 
efter full tid stod Neptun som vinnare 
med uddamålet. I bronsmatchen var 
Hellas det starkare laget när man 
övertygande vann mot SK Ran. Även 
tjejfinalen mellan lokalkonkurrenterna 
Järfälla och SKK blev en jämn 
tillställning där Järfälla lyckades vinna 
matchen med uddamålet. 

U18-mästerskap 
U18-slutspelet var sist ut under 
året och spelades helgen innan jul. 
Till killarnas slutspel hade fyra lag 
kvalificerat sig och till tjejernas två 
lag. Killarnas final blev en uppgörelse 
mellan Stockholmslagen SPIF och 
Neptun, medans bronsmatchen blev 
en uppgörelse mellan Skånelagen SK 
Ran och HÄVP. I finalen var Neptun 

det starkare laget och blev med 
segern dubbla svenska mästare när 
dem vann i juniorklassen och i U18. 
Bronsmatchen var något jämnare, 
där Malmölaget SK Ran vann med 
två måls marginal mot Skånerivalen 
Höganäs-Ängelholm Vattenpoolarna 
från Ängelholm. Tjejernas slutspel 
genomfördes med två finalmatcher. 
Här var Järfälla i en klass för sig då 
man vann båda finalmatcherna mot 
SPIF med övertygande marginal. 

NUM 
Utöver de svenska mästerskapen 
så deltog två ungdomslandslag i 
Nordiska Mästerskapen i Kuopio. I 
U15-klassen gick det svenska laget 
obesegrade genom hela turneringen 
och tog hem mästerskapsguldet efter 
att ha slagit Litauen i finalen. Utöver 
segern blev spelaren Ivan Dimic 
från SPIF vald till turneringens mest 
värdefulla spelare. I U17-gruppen tog 
Sverige bronsplatsen efter att man 
vunnit matchen om tredjeplatsen mot 
hemmanationen Finland. 

Utvecklingslandslag

Under hösten 2021 hade herrarnas 
utvecklingslandslag sin första samling 
och matchspel sedan 2012.
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Precis som fdet öregående året har den 
här säsongen präglats av restriktioner 
till följd av den pågående pandemin 
vilket föranlett att tävlingar, läger, 
mästerskap och utbildningar inte 
kunnat genomföras i den form och 
utsträckning som planerats. Under 
sommaren och hösten lättades 
restriktioner något, vilket möjliggjorde 
deltagande i både nationella och 
internationella mästerskap och det 
blev en viktig motivationsinjektion 
för våra simmare efter ett långt 
tävlingsuppehåll. 

Tävlingsverksamhet

På grund av pandemirestriktionerna 
under våren blev alla inbjudnings-
tävlingar inställda. För att kunna göra 
kvalificerade uttagningar till EJM och 
EM arrangerades därför kvaltävlingar 
där förinspelat genomförande 
skickades in för digital bedömning 
av domarpaneler som bestod av 
både svenska och internationella 
domare. Utfallet blev att vi till EJM 
som arrangerades på Malta hade 
deltagande i teknisk solo genom Marfa 
Chragina och med Sandra Freund som 
ställde upp i fritt solo, där båda gjorde 
fina simningar. Till EM kvalificerade 
sig Clara Ternström som i Budapest 
simmade både fritt och tekniskt solo 
och tog en meriterande 12:e plats samt 
satte dubbla personrekord.

Under sommaren tog Järfälla kul 
initiativ och arrangerade en digital 
tävling. Även JSM blev en digital 
upplaga detta år och i samma 
arrangemang kunde även seniorer 
delta i en öppen klass. Hösten bjöd 
äntligen på fysiska mästerskap 
där både ett kombinerat SM och 
USM arrangerades i Jönköping och 

sedermera ett RM som gick av stapeln 
i Täby.

Utbildning och utveckling

Trots pågående pandemi fanns 
behov och intresse av genomförande 
av tränarutbildning. För att möta 
behovet genomfördes för första 
gången någonsin de teoretiska 
delarna av kursen Konstsimstränare 
Bas digitalt. Under året genomfördes 
också för första gången kursen 
Konstsimstränare Ungdom med Malin 
Gerdin och Angelica Jonasson som 
kursledare.

Under hösten tackades Jonas Gerdin 
av efter sina hedervärda sex år som 
ordförande i konstsimutskottet 
(KU). Organisationen centralt på 
kansliet gjorde även några mindre 
uppdateringar där Ulrika Sandmark 
tillträdde som gemensam sportchef 

för samtliga simidrotter. Efter detta 
öppnades möjlighet för föreningar 
att nominera kandidater till 
konstsimsutskottet (KU), vars uppgift 
är att driva utvecklingsfrågor och 
stötta förbundsstyrelsen och kansliet 
i ärenden och intressefrågor för 
konstsim. 

I november presenterades nya KU som 
blev förstärkt med tre nya ledamöter 
Eva Svensson (ordförande), Ingela 
Ternström samt Caroline Rissve som 
komplettera de två redan rutinerade 
ledamöterna Thomas Röhss och 
Katarina Westerbjörk. Strax efter fick 
besked om att medel beviljats för att 
inför 2022 annonsera ut en tjänst för 
att anställa en verksamhetsutvecklare 
som ska stötta KU och driva 
utvecklingsfrågor för konstsim centralt 
det kommande året.
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Tävlingar

Efter nästan ett års internationellt 
tävlingsuppehåll blev det äntligen 
dags att åter ta på sig tävlingsdräkten, 
få tävlingsnumret påklistrat, känna 
tävlingsnerverna och slängas in i 
hetluften igen. Nästan 30 nationer 
och i det närmsta 100 simmare var på 
plats i Doha för att vara med på årets 
första deltävling Världscupen. Sverige 
representerades av Elliot Sodemann 
(Malmö KK) och hans tränare Stijn 
Lievens. Elliot simmade till slut in 
på en 38:e plats efter fem ganska, 
tidsmässigt, jämna varv.  

Nästa chans för Elliot var OS-kvalet 
som sedan länge var planerad att 
gå i Japan. Annan månad, annan 
kontinent och med våtdräkt blev 
några av konsekvenserna då det med 
kort varsel blev klart att tävlingen 
skulle avgöras i Atlantens kalla vågor 
och Setubal i Portugal. Efter en stark, 
klok och taktisk simning lyckades 
han simma till sig en av de åtråvärda 
platserna till årets olympiska spel 
för att en timme senare (efter en helt 
korrekt protest) hamna precis utanför 
med ynka tre tiondelar. Idrott kan 
vara tufft och marginalerna små. 

Under senare hälften av året deltog 
Sverige även på ett par deltävlingar 
av Europacupen och även på den 
avslutande finalen av världscupen 
som gick av stapeln i samband med 
kortbane-VM i december. För sina 
simningar under året tilldelade 
Elliot Sodemann priset årets öppen 
vattensimmare 2021.

Junior-EM (EJOWCS) är en viktig 
tävling som årligen genomförs i 
slutet av juli och där vi alltid försöker 
vara representerade med ett lag från 

Sverige. Det ger en bra inblick i vad 
det innebär att simma öppet vatten på 
internationell nivå, ger tävlings- och 
mästerskapsrutin samt ger simmarna 
och tränarna en erfarenhet att bygga 
vidare på inför framtiden. 

Årets tävling simmades i den 
franska huvudstaden Paris och 
erfarenhetskontot fylldes på hos Moa 
Holmquist, Ted Viker, Filip Hallin och 
Elsa Svahn. De simmade individuellt 
och tillsammans i den äldsta klassen 
på 4 x 1250 meter lagsimning. 

Hemma i Sverige så var det ganska 
få tävlingar som hade möjlighet 
att arrangeras men mot slutet av 
sommaren och i mitten av augusti blev 
det lite av en simfest och avslutning 
av öppet vattensäsongen då våra 
nationella mästerskap avgjordes 
mitt i centrala Stockholm. Start 
vid stadshuset och målgång vid 
Rålambshovsparken. Mästerskapet 
inledes med lagsimningar där segern 
i ungdomsklassen, som simmades för 
allra första gången, togs av SK Neptun 
och Motala Simsällskap kunde lite 
senare titulera sig svenska mästare i 
seniorklassen efter att Greta Sjögren 
slog handen i målplattan som första 
simmare i mål. 

Efter en natts sömn och lite 
återhämtning var det dags för de 
individuella grenarna. Vi fick se bra, 
starka simningar i tuffa förhållande 
med vind och vågor och när dagen 
summerades så hade medaljerna 
fördelats i klasserna SM, JSM, USM 
yngre, USM äldre samt masters till 
flertalet föreningar fördelat från norr 
till söder. Svenska mästare på den 
längsta distansen 5K och seniorklassen 
blev Elise Öberg, Njurunda 

Simsällskap och i herrklassen tog den 
rutinerade och erfarne Christopher 
Jedel tävlandes för Mölndals 
Allmänna Simsällskap en övertygande 
seger. 

Utbildning och utveckling

Under våren genomfördes den första 
licenskursen i öppet vatten. Regler, 
träning och praktiska tips för att 
etablera öppet vatten i föreningens 
verksamhet på ett bra sätt var en liten 
del av det som togs upp under dessa 
dagar. Inspiration och kunskap delade 
de internationella föreläsare med sig 
av på ett generöst sätt och tack vare 
alla som var med och bidrog med 
spännande diskussioner, förslag och 
en vilja att lära sig mer, så lovar det 
gott inför framtiden.

Det var också premiär för en 
funktionärsutbildning gällande 
öppet vatten. Under utbildningen 
med namnet Rättvist för alla, fick 
deltagarna kunskap hur tävlingar i 
öppet vatten är organiserade och vad 
de olika funktionärerna har för uppgift 
i samband med ett arrangemang. 
Tanken är att utbildningen ska 
erbjudas årligen inför varje säsong 
både fysiskt och digitalt för att stärka 
arrangemangen och göra tävlingarna 
rättvisa för alla.

Arbetet med den kravprofil 
som inledes i slutet av förra året 
kompletterades under säsongen. Efter 
OS gjordes ytterligare tillägg och 
kravprofilen har nu implementerats i 
utbildningar och presenterades även 
på tränarkonferensen för att ge en 
ökad förståelse vad som krävs om man 
vill utvecklas inom öppet vatten.
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Pandemin fortsätter även under 2021 
och simhoppssverige lär sig att bli 
ännu bättre på att hålla i och hålla ut 
och anpassa verksamheter, tävlingar 
och tävlingskalender efter rådande 
omständigheter. Några av de tävlingar 
som vi hade planerat att genomföra 
fick ersättas med digitala tävlingar 
vilket gjorde det möjligt för våra 
simhoppare att hålla igång tävlandet.

Nationella mästerskap

SM genomfördes i Karlskoga i juni och 
Ungdoms-SM genomfördes i samband 
med Marginalen Bank Diving Cup i 
Stockholm.

Internationella 
mästerskap

Emma Gullstrand tog brons på 
3-meterssvikten vid EM. Dessutom 
satte Emma simhoppssverige åter igen 
på kartan i olympiska sammanhang. 
Det blev en 13:e plats i Tokyo vilket 
gav mersmak inför framtiden!

På juniorsidan har även Emilia 
Nilsson-Garip positionerat sig i 
internationella sammanhang. Under 
året tog hon två Junior-EM guld 
och två Junior-VM brons, ett av de 
två i Team Event tillsammans med 
klubbkamraterna Elias Petersen 
och David Ekdahl, samt Lovisa 
Gustavsson.

Utveckling av aktiva  
och ledare

I början av året anställdes en 
utvecklingsansvarig på ett tvåårigt 
projekt för att arbeta med utveckling 
av aktiva som ledare med sikte mot 
elit. Information samlades in från 
föreningar genom digitala möten och 
gemensamma frågeställningar. Det 
framkom att simhoppningen har ett 

stort behov av en spetsutbildning 
för att utbilda och utveckla både 
tränare och aktiva mot elit och vad en 
elitsatsning innebär. 

Simhoppnings elitutbildning består 
av fyra block fördelat på fyra 
utbildningstillfällen med följande 
inriktning.

Ledarskap/Personlig utveckling. 
Ledarskap, självskattning, 
utvecklingsplan, mästerskapscoach/
mästerskapshoppare. Fystester och 
screening för aktiva.

Landträning 
Anatomi-fysiologi, skivstångsträning, 
träningslära, simhoppsförberedande 
landträning. Uppföljning screening.

Simhopp 
Biomekanik, simhoppsteknik och 
bedömning Uppföljning fystester.

Övrigt  
som har stor betydelse i en elitsatning. 

Kost, Idrottspsykologi, mediaträning, 
tränings- och tävlingsplanering m.m.

Denna utbildning löper från 
september 2021 till april 2022. Mellan 
de olika utbildningstillfällena ingår 
tränare i olika grupper där de möts 
i digitala forum vid två tillfällen. I 
grupperna delar deltagarna med sig 
av sina erfarenheter utifrån olika 
frågeställningar kopplade till ämnen 
vid föregående utbildningstillfälle.

Medicinska teamet

Fysio från medicinska teamet har 
varit med vid alla internationella 
mästerskap och har genomfört  
screeningar vid samtliga elithelger.

Ny ledning

I november anställdes Anna 
Lindberg som ny förbundskapt 
för simhoppningen, samtidigt 
rekryterades Susanne Meckbach som 
verksamhetsutvecklare.
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Anna Lindberg tar rollen som simhoppningens förbunds-
kapten fram till OS i Paris 2024. Anna Lindberg har en lång 
och framgångsrik aktiv karriär bakom sig. Hon har deltagit i 
fem Olympiska Spel med en femteplacering som bästa plac-
ering Utöver det har hon deltagit i fem VM finaler och tagit 
sex guld på EM. Hon har även 73 svenska mästerskapstitlar - 
meriter som få svenska simhoppare kan mäta sig med.

Anna Lindberg är utbildad inom personligt ledarskap, 
Idrottsvetenskapliga perspektiv på coachning och Pedago-
giskt och professionellt ledarskap. Efter avslutad karriär har 
hon arbetat mestadels som utbildare inom ledarskap och 
personlig utveckling.

- Jag ser enormt mycket fram emot att börja arbeta för att vi ska 
kunna utveckla simhoppningens landslagsverksamhet. Vi gör denna 
resa framåt tillsammans och jag ser fram emot att stötta och samar-
beta både med våra aktiva och tränare och ledare runt om i Sverige. 
Grunden i vår verksamhet görs i våra föreningar där vi tillsammans 
kan bygga en verksamhet där alla känner glädje, delaktighet och 
gemenskap. Jag vill genom min tidigare erfarenhet som simhoppare 
och min nuvarande erfarenhet som ledare och utbildare hitta vägar 
för de aktiva och deras tränare att arbeta tillsammans för att hitta 

vägen framåt så att de båda kan nå sin fulla potential, säger Anna.

Svensk Simhoppnings organisation stärks samtidigt med 
Susanne Meckbach som verksamhetsutvecklare. Hon kom-
mer att vara huvudansvarig för simhoppningens utveckling i 
enlighet med Svensk Simidrotts strategiska plan.

Susanne är doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot 
sport coaching. Hennes utbildningsbakgrund är bred med 
ämnen som pedagogik, idrottsvetenskap, ledarskap, journal-
istik, medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har arbetat 
med utbildning och utredning inom svensk idrott och håller 
kurser i ledarskap, idrottspsykologi och hållbart idrottande.

- Jag brinner för ledarskap och för att inspirera och motivera män-
niskor att utvecklas i sin profession och i sin roll. Att vägleda och se 
individer växa utifrån sina unika förutsättningar och ambitioner ger 
mig mycket glädje och kraft säger Susanne. Min relation till sim-
hoppet går tillbaka långt i tiden då både jag och min syster Maria 
Meckbach var aktiva simhoppare. Genom att jag har följt simhoppet 
från kanten under många år och numera i min roll som utbildare 
inom SK Neptun har jag lärt känna människor inom simhoppet och 
är väl bekant med idrotten, avslutar Susanne.

SIMHOPPETS NYA 
LEDNING



ÅRETS SIMIDROTTARE
Årets bästa kvinnliga svenska simmare Sarah Sjöström, Södertörns Simsällskap

Årets bäste manlige svenske simmare Erik Persson, Kungsbacka Simsällskap

Årets bästa kvinnliga juniorsimmare Emelie Fast, Södertörns Simsällskap

Årets bäst manlige juniorsimmare Elias Persson, Malmö Kappsimningsklubb

Årets kvinnliga polospelare Malin Andersson, Järfälla Simsällskap

Årets manlige polospelare Hans Zdolsek, Linköpings Simidrottsförening

Årets kvinnliga simhoppare Emma Gullstrand, Jönköpings Simsällskap

Årets manlige simhoppare Vinko Paradzik, Jönköpings Simsällskap

Årets konstsimmare Clara Ternström, SK Täby Synchro

Årets mastersimmare* Anders Haglund, Simklubben Neptun

Årets Open Watersimmare* Elliot Sodemann, Malmö Kappsimningsklubb

Årets simidrottstränare senior Tränarteamet runt Sarah Sjöström. 
Johan Wallberg Svensk Simidrott, Jörgen Sandberg SOK och Niklas Heckscher SOK.

Årets simidrottstränare ungdom/junior Pär Berg, Malmö Kappsimningsklubb

Årets funktionär Kajsa Hasselström Schmidt, Södertälje Simsällskap

”I denna kategori har vi för 2021 valt att  endast ta ut en simidrottare där både manliga och kvinnliga prestationer vägts in.  
Detta eftersom det under året varit så få tävlingar som kunnat genomföras.”



MASTERS, HÄLSA & MOTION
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Hur skulle träning och tävling  
komma att se ut under 2021? Det var 
den stora frågan och sammanfattar 
vi det så här i efterhand så kan man 
vara överens om att även 2021 blev 
ett utmanande år. Möjligheterna att 
kunna simma och motionera skilde 
sig åt beroende på vilka restriktioner 
respektive kommuner, simhallar och 
sportanläggningar valde att använda 
sig av.

Mästerskap

Svensk Simidrotts mastersverksamhet, 
precis som all övrig idrott för vuxna, 
låg i stort sett helt nere på de flesta 
håll under första halvan av 2021. 
Under sommaren  kunde dock 
ett antal tävlingar i öppet vatten 
genomföras där man kunde stilla sitt 
tävlingsbehov lite grann i alla fall. 
I augusti arrangerades Masters-SM 
i öppet vatten och detta lockade de 
tävlingssugna. Distansen var 2 500 
meter och tävlingen genomfördes i 
samband med våra övriga nationella 
mästerskap i Stockholm. 

Under årets sista månad var det åter 
igen dags att kora svenska mästare. 
Den här gången gällde det i bassäng 
och Svenska Mastersmästerskapen i 
Jönköping. Som vanlig simmades det 
snabbt, flertalet rekord slogs och nya 
namn hamnade i rekordlistorna. 

När man summerade helgen och 
vågorna hade lagt sig så var det Anette 
Philipsson LASS och hemmasonen 
Joakim Holmquist som la beslag på 
pokalerna gällande högsta poäng 
under tävlingen. Priset för bästa 
förening gick åter igen till föreningen 
Göteborg Sim. 

En simmare som hade en fin helg och 
gjorde starka prestationer och som 
bör nämnas lite extra är SK Neptuns 

Anders Haglund. Förutom att slå 
Europarekord lyckades han dessutom 
slå flera nordiska rekord under samma 
lopp. Titta man i rekordlistorna 
så hittar man Haglunds namn i 
åldersklassen 60–64 år med nyslagna 
rekord på 100, 200, 400, 800 och 1500 
meter frisim. För detta tilldelades han 
också titeln årets mastersimmare 2021!

Ett nordiskt mästerskap arrangerades 
på Island under hösten där det tyvärr 
var magert deltagande från samtliga 
nordiska länder. Några svenska 
simmare var på plats och såg till att 
den blå-gula fanan vajade högst upp 
på prispallen flertalet gånger och 
medaljer bärgades hem till Sverige.

Öppet vatten tävlingar

Även om möjligheten att tävla var 
begränsad för masterssimmare så 
fanns det dock möjlighet att kunna 
delta på flertalet arrangemang i öppet 
vatten i motionsklasserna. Där kunde 
man genomföra sina distanser utan 
att förta upplevelsen, förnimmelsen 
av fysisk aktivitet genom att 
arrangemanget hade skilda start- och 
målområden, simningar med olika 
startgrupper och andra åtgärder som 
inte är möjliga att göra i tävlingsklass. 

Olika former av att kunna simma 
på hemmaplan genom Vansbro 
Home Edition fortsatte även denna 
säsongs. Tillsammans med vår 
samarbetspartner Vansbrosimningen 
genomfördes även kampanjen ”Ut 
och simma” med start i mitten av maj 
och fem veckor framåt. Utmaningen 
gick ut på att under denna period 
genomföra ett av Vansbrosimningens 
lopp, varje vecka. Utmaningen blev 
större för varje vecka genom att 
distansen som skulle simmas blev 
längre och längre. Det började på 

200 meter första perioden och när 
det närmade sig midsommar hade 
distansen, och temperaturen i vattnet 
på de flesta håll, ökat markant och 
avslutningsloppet var 10 kilometer. 

Dessa kampanjer och arrangemang 
lockade ungefär 4000 deltagare och vi 
avser att även nästa år fortsätta med 
detta för att på så sätt kunna starta 
igång tidigare och förlänga säsongen 
samt öka möjligheten och underlätta 
för deltagare att simma och röra på 
sig.  

Utbildning och utveckling

Licenskursen "att leda vuxna" 
färdigställdes och avsikten var att 
genomföra den fysiskt under hösten 
men kursen har flyttats fram till våren 
2022. Utbildningen syftar till att ge 
tränarna fler verktyg för att bemöta 
simidrottarna och möjligheter att 
skapa en ännu bättre verksamhet 
gällande vuxensimning i föreningen. 
Kursen innehåller dessutom vad som 
händer fysiologiskt när vi åldras, att 
coacha och utveckla vuxna, fallgropar 
och framgångsfaktorer, samt förslag 
på träningsupplägg.

Arbete och planering av den 
internationella masterstävlingen 
Stockholm Golden inleddes 
under året. Vid årsskiftet hade 
Eriksdalsbadet bokats, en ny hemsida 
tagits fram inbjudan publicerats, 
medaljer designats och merchandise 
tagits fram till försäljning. 

Framöver kommer projektgruppen 
arbeta vidare med att få bland annat 
anmälningsförfarandet på plats 
samt marknadsföra tävlingen både 
nationellt och internationellt genom 
olika kanaler, kontakter och event. 
Tävlingsdatum för Stockholm Golden 
är 27–29 oktober 2022.
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TRYGG IDROTT
EXTRA FOKUS PÅ
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Svensk Simidrott var ett av de 
förbund som under 2020 och 2021 fick 
projektstöd från Riksidrottsförbundet 
för att arbeta med området Trygg 
idrott. Projektets mål var tvådelat, 
att skapa en utbildningswebb för 
att stärka föreningarnas arbete mot 
kränkande handlingar samt fastställa 
Svensk Simidrotts interna hantering 
av trygghetsärenden. 

Idrotten ska vara en trygg miljö 
där alla känner sig välkomna och 
delaktiga, trots det sker kränkande 
handlingar i form av mobbning, 
trakasserier, övergrepp och våld 
inom våra verksamheter. Att arbeta 
för en trygg idrott kräver att arbeta 
förebyggande, att ha kompetensen att 
upptäcka om något händer och modet 
att våga handla om det gör det.

Under 2021 har Sara Johansson varit 
anställd på 50% som projektledare. På 
grund av de gångna pandemiåren har 
projektets medel fått flyttas in även i 
2022 och kommer färdigställas under 
det första halvåret. 

Utbildning Trygg Idrott

Tillsammans med representanter 
från Riksidrottsförbundet har 
utbildningswebben Trygg idrott 
– en idrott fri från kränkande 
handlingar utformats under året. 
Utbildningswebben är uppdelad i 
två spår där den ena riktar sig till 
föreningsledare och den andra till 
tränare. Båda spåren fokuserar på 
hur målgrupperna kan arbeta för 
att förebygga, upptäcka och hantera 
kränkande handlingar. 

Att förebygga innebär att arbeta för att 
fastställa hur vi ska behandla 

varandra, leva efter vår värdegrund 
samt tillsammans skapa ett gott klimat 
och en trygg miljö. För att kunna 
upptäcka kränkande handlingar 
inom våra verksamheter behöver vi 
ha kompetens och samsyn kring vad 
det är för något och när kränkande 
handlingar sker ha modet att agera. 
Utbildningen finns till för att stödja 
och utbilda föreningar för hur dem 
kan arbeta för att uppnå just detta.

För att skapa en trygg idrottsmiljö är 
det väsentligt att arbetet genomsyrar 
hela föreningen och att samtliga 
medlemmar vet vilket stöd som 
finns att få. Inom utbildningswebben 
finns därför samtalsunderlag och 
konkreta tips hur en förening kan 
ta samtalen och arbetet vidare till 
sina medlemmar. Utbildningen 
grundar sig på Riksidrottsförbundets 
styrdokument, aktuell forskning 
inom ämnet och tidigare RF-material. 
Under de kommande två åren är 

ett av utvecklingskonsulenternas 
arbetsområde att implementera 
utbildningen i våra 
föreningar i enlighet med 
verksamhetsinriktningen. Målet är 
att stötta föreningar att initiera eller 
utveckla sitt arbete med att skapa 
trygga idrottsmiljöer för en idrott fri 
från kränkande handlingar.

Ärendehantering

Samtliga medlemsförbund inom 
Riksidrottsförbundet ska följa 
idrottens värdegrund men hur ska vi 
gå till väga om värdegrunden bryts? 
Med målet att tydliggöra för våra 
medlemmar vilket stöd som finns 
att få från Svensk Simidrott har det 
inom projektets ramar arbetats för att 
fastställa förbundets ärendehantering. 
Fokus har varit att dokumentera 
förbundets interna hantering när ett 
ärende inkommer till Svensk Simidrott 
samt förtydliga vart medlemmar kan 
vända sig för att få stöd. 
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Svensk Simidrott får 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 Svensk 
Simidrotts utvecklingskonsulenter 
haft en viktig uppgift att tillsammans 
med föreningar och distrikt driva 
förändringsarbete mot målen i 
strategin.

Förenings- och 
distriktsutveckling

Våra utvecklingskonsulenter är 
verksamma i samtliga  sju distrikt. 
I Mellannorrland och Norrland 
har de varit anställda på 50 %, i 
Stockholm på 60 % och i övriga 

distrikt på heltid. Under året har 
konsulenterna genomfört både 
fysiska föreningsbesök samt både 
fysiska och digitala träffar riktade till 
olika målgrupper som tränare, unga 
ledare och förtroendevalda i både 
distrikt men även riksomfattande. 
Ett stående inslag är de digitala 
konsulentfikor med olika tema tema 
som föreningarna bjuds in.  

Konsulenterna har även detta år 
arbeta mycket med att hjälpa och 
ge råd till föreningarna utifrån det 
rådande läget i pandemin. Det har till 
exempel handlat om tips kring hur 
en säker verksamhet kan bedrivas 
utifrån restriktionerna eller hur 
föreningarna kan söka ekonomiskt 
stöd till verksamheten. Under året 

har föreningarna haft möjlighet 
att söka kompensationsstöd för de 
verksamheter som har behövt ställas 
in samt att de under årets slutskede 
även kunde söka medel till satsningar 
som ska främja återstarten av idrotten. 

Verksamhetsutvecklare 
barn och ungdom

Under hösten anställdes Erika 
Meeker som verksamhetutvecklare 
för barn- och ungdomsidrott. 
Hon har under hösten arbetat 
med det inriktningsbeslut som 
förbundsstyrelsen antog under 
sommaren och som beskriver hur 
tävlingar för barn ska bedrivas. Detta 
beslut ligger i vår Strategi 2025, och 
ingår i verksamhetsplanen för 2020-
2021. 

BARN OCH UNGDOM
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Distrikten har, tillsammans med 
utvecklingskonsulenterna och 
verksamhetsutvecklaren, genomfört 
föreningsträffar för att informera om 
samt ge möjlighet till att ställa frågor 
kring beslutet. Dessutom har det, via 
distrikten, samlats in synpunkter från 
föreningarna som sammanställts för 
förbundsstyrelsens fortsatta arbete och 
beslut kring detta. 

Verksamhetsutvecklaren har även 
stöttat simidrotterna som har haft i 
uppgift att, utifrån inriktningsbeslutet, 
ta fram regler och riktlinjer i sin idrott 
för tävlingar där barn som är 12 år och 
yngre deltar. 

Verksamhetsutvecklaren har även 
arbetat med projektet ”Vattenglädje 
i skolan” som ingår i RF:s 
”Rörelsesatsning i skolan”. Projektet 
vänder sig till lärare och annan 
skolpersonal för att få fler barn i 
rörelse. Svensk Simidrott har satsat på 
att uppmärksamma alla simidrotter, 
för att få fler barn i skolan intresserade 
av dessa, och gjort korta filmer i form 
av instruktioner för de som är med 
eleverna i simhallen eller under lov- 
och fritidsaktiviteter. Även eleverna 
själva kan ta del av materialet och 
testa övningarna. 

Verksamhetsutvecklaren har även 
behövt stötta föreningar i reaktivt 
arbete gällande trygg idrott då 
förbundet uppmärksammats på 
att det finns ledare som väljer att 
inte följa den värdegrund som 
föreningen satt upp. Arbetet har 
genomförts i nära samarbete med RF:s 
Idrottsombudsman. 

Även om detta reaktiva arbete 
fungerat väl märker vi att det behövs 

proaktivt arbete ute i föreningarna för 
att få föreningarna att arbeta med att 
skapa trygga idrottsmiljöer för alla 
våra simidrottare och detta är något 
som Svensk Simidrott kommer att 
arbeta mer med under 2022.

Arbetsinsatser inom barn 
och ungdom

Barn och ungdomsmedlen har använts 
inom flera områden och här är några 
exempel på saker vi arbetat med 
under året:

En digital tränarkonferens genmfördes 
och arbetet med att revidera 
simidrotternas utvecklingstrappor 
för att gå i linje med simidrottens 
utvecklingsmodell har påbörjats. 

Rekryteringsarbete inom parasimning 
fortsätter och en informationsbroschyr 
till klubbar som vill starta upp 
paraverksamhet att tagits fram. 

Svensk Simidrott fick särskilda 
medel via RF för ett projekt kring 
våra simidrottsanläggningar, och 
valde efter att projekttidens slut att 
förlänga uppdraget inom ramen för 
barn- och ungdomsmedlen. Först 
gjordes en broschyr för att stötta 
föreningarna i deras arbete gentemot 
kommunen och efter det har vi 
påbörjat en kartläggning kring hur 
anläggningsläget ser ut i landet. 
Under året har även föreningarna haft 
möjlighet att få stöttning inför dialoger 
med kommunerna. 

Målsättningen med stödet är att:

• 75 procent av de föreningar 
som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet har tagit del av 
idrottsförbundets arbete.

• idrottsförbunden genomfört 
strukturella åtgärder kring tävlings- 
och träningsverksamheten för att 
behålla och attrahera fler barn och 
ungdomar till idrotten.

• andelen kvinnor och män som 
engagerar sig som ledare uppgår till 
minst 40 procent samt att andelen 
utlandsfödda ledare som utbildas 
ökar, för respektive idrottsförbund 
inom barn och ungdomsidrott.

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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UTBILDNING OCH LEDARE

30 Verksamhetsberättelse 2021



Trots ännu ett år med restriktioner har 
ett stort antal utbildningar genomförts. 

Året inleddes med en årlig 
januarikonferens där Svenska 
Simförbundets styrelse bjöd in alla 
utskott, nämnder, råd, personal och 
distriktsstyrelser för att tillsammans 
gå igenom vad som hänt under 2020 
samt blicka framåt mot, detta som vi 
nu summerar som ett spännande och 
lyckat, 2021. 

I januari genomfördes också en 
utbildningsinsats för tränare med 
flera års praktisk erfarenhet. De 
fick tillsammans möjligheten att gå 
simningens utbildningsnivå 1. 

Samtliga simidrotter har bjudit in till 
funktionärs- och domarutbildningar 
digitalt, där stödmaterial 
plockats fram till kursledarna. 
Funktionärsutbildning inom öppet 
vatten genomfördes för första gången 
och kommer bli ett återkommande 
årligt inslag. Samtliga simidrotter 
har också erbjudit sina ledare 
och tränare digitala utbildningar, 
på samtliga tre nivåer inom sina 
respektive utbildningsstrukturer. 
Exempel på dessa utbildningar är: 
Simlinjeinstruktörsutbildning 12-17 år, 
Baskurs i både simhopp och konstsim 
och Simidrottsledare vattenpolo. 

Under 2021 genomfördes fyra 
licenskurser, två av dem digitalt 
medan två kunde genomföras 
som fysiska träffar. Ämnena för 
2021 års licenskurser var: Att leda 
paraverksamhet, Att leda barn, Att 
leda ungdomar och unga vuxna 
och öppet vatten. Totalt hade dessa 
utbildningar lite drygt 100 deltagare.

För att sprida Svensk Simidrotts 
metodik även utanför vår verksamhet 

har det under året genomförts en 
variant av simidrottsledarutbildning 
för elever både på Sågbäcksgymnasiet 
i Huddinge och Katedralskolan i 
Växjö. Efter förfrågan har vi också 
genomfört en fortbildningsdag för 
idrottslärare och skolpersonal i 
Stockholm Stad vid två tillfällen.

Simlärarutbildning

Under 2021 blev den nya 
simlärarutbildningen klar, denna 
utbildning ersatte då tidigare 
Simlinjeinstruktör 2-8 år. Samtliga 
texter färdigställdes och tillsammans 
med SISU Idrottsböcker byggdes 
nya webbutbildningsdelar. Webben 
kompletterade även med nytagna 
filmer som visar övningar både för 
uppbyggnad av samtliga vändningar, 
ryggsimstart och de sammansatta 
simsätten. I början av hösten fanns 
utbildningen klar och 20 kursledare 
utbildades för att kunna hålla i denna 
nya utbildning i sina respektive 
distrikt, med start under hösten 2021. 

Simidrottskonferensen

Helgen den 17-19 september 
genomfördes en efterlängtad 
konferens – Simidrottskonferensen. 
Denna konferens blev en 
sammanslagning av framflyttade 
Tränarkonferensen 2021 och 
Simidrottsforum 2022. Konferensen 
genomfördes digitalt med drygt 
200 deltagare som tillsammans 
fick lyssna till informativa och 
inspirerande föreläsningar kopplade 
till vår Verksamhetsinriktning 2020-
2021, samt delades upp i valda spår 
beroende på roll och simidrott. 

Digitala föreläsningar

Under början av 2021 avslutades 

Simidrottarutbildningen som bestod 
av närmare 20 digitala föreläsningar 
majoriteten med en koppling till 
Specialidrottsboken. 

Under våren bjöds organisations- 
och föreningsledare in till en 
föreläsningsserie med olika aktuella 
tema med både externa och interna 
föreläsare för att ge fördjupad 
kunskap. 

Majoriteten av alla digitala 
föreläsningar som genomförts går att 
se i efterhand på Simidrottstv.

Eldsjäl 2.0

I samarbete med Svenska Spel och 
RF har vi kunnat erbjuda tre ledare 
från våra föreningar att delta i ett 
darskapsprogrammet kallat Eldsjäl 
2.0. Dessa tre engagerade ledare 
driver nu vars ett projekt i sin förening 
respektive distrikt samtidigt som de 
får vara med i en idrottöverskridande 
ledarutbildning. Deltagarnas projekt 
kommer presenteras i samband med 
Eldsjälsgalan i mars 2022. 

Simidrottslinjen

Arbetet med att revidera simlinjen 
har fortsatt med målsättningen att 
skapa en simidrottsgemensam grund 
att stå på. På denna grund ser vi 
sedan att respektive simidrotters 
progressioner lutar sig. De kommer 
också att kompletteras med ytterligare 
information och utbildningar för 
andra målgrupper. Med extern 
hjälp har vi samlat information 
från forskningen och landat i några 
grundläggande utgångspunkter som 
vi kommer att jobba vidare med att 
konkretisera under 2022. 
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MARKNAD & 
KOMMUNIKATION

Svensk Simidrotts samlade 
marknadsarbete har liksom alla 
områden inte undgåtts att påverkas av 
rådande Covid-situation. Förutom ett 
markant lägre intresse från potentiella 
nya partner har exempelvis inställda 
tävlingar och avsaknad av publik på 
tävlingar, som kunnat genomföras, 
medfört att planerade aktiveringar har 
fått skjutas på framtiden. För vissa av 
våra befintliga samarbeten har också 
avtalens omfattning minskat.  

Pahlén ny huvudsponsor

Mot bakgrund av den rådande 
situationen är det därför extra 
glädjande att vi fick möjlighet att 
inleda ett nytt stort partnersamarbete 
under årets första månader. Vi kunde 

då skriva avtal med poolutrustnings- 
företaget Pahlén som därmed blir ny 
huvudsponsor till Svensk Simidrott. 
Avtalet, som är långsiktigt, kommer 
succesivt att aktiveras och utvecklas 
inom flera olika områden.      

Övriga samarbeten

Trots drastiskt förändrade förutsätt-
ningar för tävlingsgenomförande 
har vi haft ett antal möjligheter att 
exponera våra partner under året.  
Tack vare att vi i år kunde genomföra 
Swim Open Stockholm som planerat - 
om än i en reducerad variant -  erhöll 
vår partner Malmsten liksom tidigare 
god varumärkesexponering , även om 
aktiveringsgraden i Eriksdalsbadet i  
år var lägre än tidigare. 

Vårt samarbete med Folkpool har  
under året fokuserat på att bidra 
med relevant innehåll i bolagets  
egen marknadsföring med hjälp av 
nuvarande och tidigare landslags- 
simmares närvaro på kunddagar  
och i intervjuer.  

Simma, Hitta, Spring

I början av året fick Svensk Simidrott 
tillsammans med Svensk Friidrott 
och Svensk Orientering medel ur 
Svenska Spels och RF:s Rörelsefond 
för att genomföra projektet Simma, 
Hitta, Spring. Projektet har som mål 
att aktivera och motivera fler genom 
aktiviteter som kan anpassas efter 
såväl familje- och individnivå som 
efter säsong. Syftet är att bidra till 
förbättrad folkhälsa, introducera 
föreningsidrotten för fler och skapa 

nyrekrytering till föreningarna. 
En arbetsgrupp har under 2021 
arbetat med en förstudie med fokus 
på konceptutveckling. Med hjälp 
från en varumärkesbyrå har en 
varumärkesidentitet tagits fram som 
ligger till grund för vidare arbete. 

Målet är att tillsammans skapa en 
gemensam träningsapp med fokus på 
enkelhet, inspiration och motivation. 
Arbetet kommer att fortsätta under 
2022 där fokus kommer att ligga på 
funktionalitet i träningsappen samt 
utvecklande och testande av den. 

Mästerskap

Trots att SM-veckan som helhet 
ställdes in, vilket medförde uteblivna 
sändningar i SVT, genomfördes SM i 
Halmstad , denna gång utan publik.  
Tävlingarna livesändes istället på 
Simidrotts-TV med totalt  2 800 unika 
tittare.  

Såväl SM 25 som Sum-Sim 
Riksfinal genomfördes tack vare 
medarrangerande föreningars stora 
insatser på ett mycket uppskattat 
sätt såväl rent sportsligt som ur 
ett marknadsperspektiv. Tack vare 
innovativa och goda lösningar med 
bland annat LED-skyltar integrerades 
reklambudskap från lokala 
tävlingspartners med centrala partners 
på ett bra sätt. 

Media

Liksom tidigare år har vår streaming-
tjänst Simidrotts-TV använts frekvent 
för utbildnings- informations- och 
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tävlingssändningar. Totalt har ca.  
16 000 unika tittare streamat någon av 
våra sändningar under året. 

Svensk Simidrotts totala media-
genomslag har under året varit gott, 
tack vare TV-sändningar från EM, 
VM och OS.  Med en ackumulerad 
TV-publik på drygt 125 miljoner tittare 
överträffas de senaste årens siffror 
med råge och utfallet är i paritet med 
2016 års siffror. Det goda utfallet har 
därmed genererat substansiella media- 
och exponeringsvärden till våra större 
samarbetspartner. 

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 hösten 2021 fick vi reda 
på att RF inte längre kommer att 
tillhandahålla IdrottOnline som 
hemsidesleverantör. Under hösten 

lades därför ett stort arbete ner på att 
hitta ett nytt CMS och en ny leverantör 
för vår hemsida.  

Under 2022 kommer arbetet med en 
ny hemsida att färdigställas. Även 
distrikten kommer att ingå i den nya 
hemsidans design och paraply. Vi 
kommer även att arbeta med att få 
våra övriga webbsidor att efterlikna 
vår gemensamma nya grafiska profil. 

En del i arbete med att förbättra 
upplevelsen av våra arrangemang 
innebär att vi har tagit fram unika 
hemsidor för arrangörerna av våra 
mästerskap. Vi har även tagit fram 
logotyper för SM och Sum-Sim 
arrangemangen. Ett arbete med att 
se över hur Mästerskapssidan kan 
moderniseras påbörjades också. 

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 året har vi kontinuerligt gjort 
reportage och nyheter på sajten 
Aquainspiration. Dessa nyheter 
direktfeedas också direkt till Svensk 
Simidrotts hemsida. I slutet av 2021 
kunde vi även släppa vårt första 
avsnitt av Aquapodden. Genom att 
belysa olika delar av vår verksamhet 
i en podd ger vi en simistersserad 
publik kunskap och inspiration kring 
ämnen som rör vår verksamhet. 

Digitalt material 
Vi har en uttalad vilja att öka 
produktionen av rörligt material. 
Vi har i samarbete med vår partner  
Folkspel under året tagit fram en film 
kring simhoppning för vuxna och hur 
det är att i vuxen ålder utmana sig

Press och Media 
Svensk Simidrott har nära samarbete 
med media. Förutom personliga 
kontakter med ett antal journalister 
har även 25 pressmeddelanden 
skickats ut under året.

Strategi 2025 
Abetet med att följa upp 
utvecklingsarbetet med att 
implementera Strategi 2025 har fortsatt 
under året. För att under-lätta 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 verksamhet.

Under 2021 genomfördes 
också den andra medlems- och 
föreningsundersökningen för att 
följa upp och se om arbetet med 
Strategi 2025 och tillhörande 
verksamhetsinriktningarna 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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Under 2021 fortsatte projektet 
”Simidrott Når Alla” med det arbete 
som påbörjades under föregående år. 
Projektet avser att utbilda individer 
med annan etnisk bakgrund än svensk 
och att bidra till en större mångfald 
bland ledare inom simidrotten. 
Detta bland annat genom att få dessa 
individer att bli förebilder för en ökad 
mångfald och att de därmed även kan 
inspirera andra med annan etnisk 
bakgrund till att vara aktiva inom 
simidrotten.

Med anledning av den fortsatta 
pandemin i samhället fick vi lov 
att revidera delar av den initiala 
projektplanen. I början av året 
öppnade vi därmed upp möjligheten 
för alla våra föreningar att ansöka 
om att få vara en del av projektet 
under 2021 och att då från grunden få 

utbilda mellan 1-10 nya instruktörer 
med annan etnisk bakgrund än 
svensk. Totalt nio olika föreningar 
valdes därefter ut och dessa fick då 
ansvara för att rekrytera deltagare 
samt att driva projektet lokalt. De 
utvalda föreningarna har sedan 
under året erbjudits ekonomiskt stöd 
för att kunna skicka sina ledare på 
utbildningarna Simidrottsledare, 
Grundutbildning för tränare, samt 
HLR-kurs. 

Deltagarna som varit en del av 
projektet sedan tidigare år har även 
under detta år erbjudits möjligheten 
till vidareutbildning och att förkovra 
sig ytterligare i rollen som ledare.

Inom projektet har även 
handboken ”Integrationsfrämjande 
simundervisning” tagits fram 

tillsammans med den ideella 
föreningen Swim in Sweden. Det 
är ett material med konkreta tips 
som riktar sig till föreningar som 
bedriver simundervisning eller 
simidrottsverksamhet. Handboken 
syftar till att göra det lättare för 
föreningar att starta upp och 
komma igång med att bedriva en 
integrationsfrämjande verksamhet. 
Den huvudsakliga målgrupp 
som handboken vänder sig till är 
nyanlända och personer med utländsk 
bakgrund som inte är uppväxta i en 
kultur där det är vanligt att lära sig 
simma.

Information om handboken har 
bland annat spridits i samband med 
Simidrottskonferensen som gick av 
stapeln i september. Materialet har 
därefter delats i våra olika kanaler.

SIMIDROTT NÅR ALLA
EXTRA FOKUS PÅ
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SIMKUNNIGHET

Under 2021 arbetade vår 
simkunnighetsansvariga endast 40% 
vilket gjorde att visst utvecklande 
arbete inte kunnat genomföras.

I enlighet med verksamhetsinriktning 
2020-2021, så har planen för 
påverkansarbete kopplat till sim-
kunnighet implementeras. Planens 
syfte är att arbeta med att sprida 
information om Svensk Simidrotts 
simundervisning och metodik. 

Under 2021 genomfördes två 
simkunnighetsundersökningar som 
fick stor medial uppmärksamhet i TV, 
radio och tidningar. 

Simkunnighetsnätverken för 
simskoleansvariga i föreningarna 
fortsatte under året i samtliga distrikt. 
Under året har det även arrangerats  
en central träff för alla föreningar och 

därefter har det bjudits in till mindre 
nätverksträffar i respektive distrikt. 
Utvecklingskonsulenterna har även 
arrangerat löpande träffar i sina 
distrikt under året.

Under sportlovet genomfördes 
Swim Open Stockholm Mini för 
sjätte året i rad, i  samarbete mellan 
Stockholms stad, Svensk Simidrott 
och arrangörsföreningarna av 
tävlingen Swim Open Stockholm. I 
fem av Stockholms stads anläggningar 
fick allmänheten möjlighet att ta 
simmärken kostnadsfritt. Även i 
år erbjöds aktiviteten för personer 
med funktionsnedsättning i två av 
Stockholms stads simhallar.

Tävlingen Medley bästa tvåan, 
trean gjorde under året sina sista 
deltävlingar. Under 2021 har vi börjat 
undersöka möjligheten att introducera 

ett nytt koncept riktat mot skolorna 
som planerar att lanseras under 2022. 

Svensk Simidrotts föreningar 
samlade under 2021 in 362 136 
kronor i samband med Swim of 
Hope som arrangeras till förmån för 
Barncancerfonden. Genom försäljning 
av simmärket Sarahmärket har vi 
dessutom ytterligare kunnat bidra till 
Barncancerfondens viktiga arbete.

För att stödja babysimsboken 
som togs fram under 2020 
så uppdaterades under året 
babysimsledarutbildningen. I 
samband med det spelades cirka 
ca 20 övningar in, som blir en del 
av utbildningsmaterialet. Den nya 
Babysimsledarutbildningen har under 
hösten genomförts för första gången, 
denna gång digitalt. 
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SIMMÄRKEN

Märke   2020 2021
Baddaren grön 29 339 33 562  

Baddaren blå   28 074 30 467 

Baddaren gul   17 816 19 139 

Sköldpaddan   25 779 25 815 

Bläckfisken 23 392 29 961 

Pingvinen Silver   33 932 21 161 

Pingvinen Guld   17 194 17 972 

Silverfisken   18 290 19 671 

Guldfisken   18 400 20 060 

Järnmärket   11 984 12 566 

Bronsmärket   5 993 6 591 

Silvermärket   2 999 3 299 

Kandidaten   1 873 1 764 

Hajen Brons   10 636 12 043 

Hajen Silver   9 862 10 140 

Hajen Guld   5 691 5 568 

Vattenprovet   5 069 2 258 

Vattenprovet  

 goes majblomman 227 1 135 

Vattenprovet öppet vatten 855 5 552 

Simborgarmärken 28 180 28 976  

Kilometermärken 3 734 3 584 

Sarahmärket 6 178 2 899 

Simsättsmärken  

Simsättsmärke fjäril   574 880 

Simsättsmärke rygg   3 421 3 668 

Simsättsmärke bröst   4 558 4 345 

Simsättsmärke crawl   3 638 3 745

Simhoppsmärken 4 520 4 221 
Vattenpolobollen 212 228 
Konstsimsmärken 670 742  

 

Magistermärken  

Magister järn   1 129 1 057 

Magister brons   760 715 

Magister silver   529 368 

Magister guld   530 533 

Guld med emalj   38 48 

Elitmärket   40 39

Diplom 12 222 9 025 

Pokaler Simlinjen  

Utmanarpokal liten   492 14 

Utmanarpokal mellan   396 134 

Utmanarpokal stor   199 31

  

Plaketter Simlinjen  

Utmanarplakett brons   199 287 

Utmanarplakett silver   108 180 

Utmanarplakett guld   35 170

Vattenprovet goes majblomman –  
Simkunnighet för alla!

Under 2021 ingick Svensk Simidrott ett samarbete med 
Majblomman för att ge fler barn i Sverige möjlighet att lära sig 
simma. För varje sålt märke gick 10 kronor till Majblomman 
och deras arbete för att bland annat ge ekonomiskt stöd till 
badkläder och medlemsavgifter i simföreningar. Allt för att öka 
simkunnigheten bland barn och ungdomar.

För att få Vattenprovet ska du hoppa eller dyka i på djupt vatten 
så att huvudet kommer under ytan. Efter att ha tagit dig upp 
till ytan ska du simma 200 meter i en följd varav 50 meter i 
ryggläge. Hela provet utförs på djupt vatten.
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UTMÄRKELSER

LICENSIERADE SIMIDROTTARE

Förtjänstdiplom

Ann-Sofie Ahlström          SK Neptun  
Maria Edstedt Sundbyberg 
Ylva Forsman SK Neptun 
Rosmary Franzén SK Neptun 
Andreas Jonerholm Nynäshamn 
Stefan Krüger SK Neptun 
Daniz Metin SK Neptun 
Andreas Nilsson Piteå 
Katarina Tour SK Neptun 
 

Förtjänstmedalj silver

Andrea Davidsson          Stockholm 
Bert-Ola Eriksson         Stockholm 

Förtjänstmedalj i förgyllt silver

Karin Rahm          Göteborg 

Förtjänstmedalj guld

Bertil Ek           Burlövs SK 
Anne Forsell Södertörns SS/SK Neptun

Stora "grabbars" märke

Niklas Nord          Järfälla SS 
Agnes Kramer Falkenbergs SK 
Pernilla Lindberg S02 
Maja Reichard Spårvägens SF 
Nicola St Claire Maitland Södertäljes SS 
Lina Watz Karlstad SS 
Sara Junevik Falu SS 
Tobias Klasson Säffle Simsällskap 
Hanna Rosvall Helsingborgs S

 

Ålder Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Öppet vatten Masters

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

0-12  1 654 2 637 39 79 - 46 59 16 3 6 - - 

13-16 1 394 2 028 52 90 1 70 129 44 22 37 - - 

17- 904 827 20 25 - 39 238 46 98 55 155 121  

 

       9 444        305          156         532          221         276 

      +647*        +132*              +15*        +23*       +175*                +3*

* Förändring i antal sedan 2020
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och Förbundschefen för Svenska Simförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31.

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 

Efter ett 2020 som starkt präglades av Coronapandemin blev även 2021 ett år med stor Coronapåverkan. Året började med pandemins tuffaste restriktioner 
i samhället, med nedstängningar av simhallar som en konsekvens. Restriktionerna slog hårt mot många delar av simidrotten. Mot sommaren ljusnade läget 
för att under fjärde kvartalet åter föra med sig restriktioner och begränsningar för vår verksamhet. Påverkan var stor för alla simidrotterna, central verksam-
het och såväl nationellt som internationellt.
Trots pandemin så har Svenska Simförbundet ett fortsatt gott samarbete med sina samarbetspartners, även om flera av dessa också genomlider för dem 
utmanande tider. Extra glädjande är att vi under året knöt till oss en ny huvudsponsor i form av Pahléns, ett långsiktigt samarbete som har inletts på bästa 
sätt och i positiv anda.
Trots pandemin har Svensk simidrott lyckats genomföra mycket av den verksamhet som vi förutsatt oss i strategi 2025, i form av tävlingar, utbildningar och 
mötesplatser. I många fall har verksamheten tvingats ske i nya former och format, vilket har utmanat oss att tänka nytt.
På den internationella scenen genomfördes återigen internationella mästerskap under 2021. Kronan på verket bland dessa var OS i Tokyo som, framflyttat 
från 2020, nu kunde genomföras. 

Resultat och ställning (tkr) 

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018  
Bidrag 24 029 25 829 24 342 24 396
Nettoomsättning 24 245 17 573 27 035 24 819
Årets resultat 4 794 10 740 3 877 715
Eget kapital 30 709 26 137 15 433 11 577
Antal anställda 32 30 27 25

Förändring av eget kapital Balanserat               Ändamålsbestämt      Totalt
   kapital       eget kapital

Ingående balans  25 194 943      26 137
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   -222          -222
Årets resultat  4 794         4 794
Utgående balans  29 988  721        30 709

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  20211101  20200101  
 NOT -20211231  -20201231  
      
Intäkter      
Nettoomsättning  2 24 245  17 573 
Bidrag 3 24 029  25 829 
Gåvor/övriga bidrag  1 597  3 750
Medlemsavgifter  2 229  2 308
Summa intäkter  52 100  49 460
      
 
Kostnader       
Idrottskostnader 4 -19 542  -11 157 
Varor försäljning  -3 917  -2 797 
Övriga externa kostnader  -5 588  -6 824 
Personalkostnader 5 -19 437  -17 741 
Avskrivningar av materiella och        
Immateriella anläggningstillgångar  0  -52
Summa kostnader  -48 484  -38 571
      
 
Verksamhetens resultat  3 616  10 889  

Resultat från finansiella investeringar 
      
Resultat från övriga värdepapper  896  8 
Ränteintäkter och liknande poster  71  0 
Räntekostnader och liknande poster  -11  -193
  956  -185 
      
Resultat efter finansiella poster  4 572  10 704
 
Årets resultat  4 572  10 704 
      
 
Förändring av ändamålsbestämda medel
       
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  4 572  10 704 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  222  36
  4 794  10 740 
      
Kvarstående belopp för året  4 794  10 740 

RESULTATRÄKNING (TKR)
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BALANSRÄKNING (TKR)
TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31
       
Immateriella anläggningstillgångar       
Övr. immateriella anläggningstillgångar 6 0 0 
  0 0 
      
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier 7 0 0 
  0 0 
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i Pool 2000 ekonomisk förening  53 53 
Andelar värdepapper  8 23 142 17 077 
  23 195 17 130 
       
Summa anläggningstillgångar  23 195 17 130 
       
Omsättningstillgångar       
Varulager m.m.       
Varulager  1 754 2 559 
  1 754 2 559 
       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  3 460 1 213 
Övriga fordringar  31 18 
Förutbetalda kostnader och upplupna       
intäkter  686 822 
  4 177 2 053 
       
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar  450 446 
  450 446 
       
Kassa och bank  23 414 18 809 
  23 414 18 809 
       
Summa omsättningstillgångar  29 795 23 867 
       
SUMMA TILLGÅNGAR  52 990 40 997

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital      
Balanserat kapital 9 25 194 14 454
Årets resultat  4 794 10 740
Ändamålsbestämda medel  721 943
  30 709 26 137
Avsättningar       
Fonder 10 319 373
  319 373
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder  2 584 1 377
Övriga kortfristiga skulder  2 246 1 113
Upplupna kostnader och       
förutbetalda intäkter 11 17 132 11 997
  21 962 14 487

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  52 990 40 997
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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  20210101  20200101 
  -20211231  -20201231 
Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande:       
Idrottsverksamhetens intäkter  10 087  6 247
Sponsring, reklam, annonser  4 786  2 306 
Försäljningsintäkter  9 372  9 019 
Summa  24 245  17 572 
       
   
   
Bidrag       
Not 3  20210101  20200101   
  -20211231  -20201231
       
Återstartsstöd  1257  0
Projektstöd  1268  2674
RF Anslag  7470  8083
Verksamhetsstöd  11907  13050
SOK Bidrag  1706  1541
Bidrag FINA  215  231
SF-stöd Parasimning  206  250
Summa  24 029  25 829
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Upplysning om idrottskostnader       
Not 4  20210101  20200101 
  -20211231  -20201231

Konstsim  307  74
Simhopp  1 822  1 231
Simning  7 673  5 498
Vattenpolo  502  224
Öppet Vatten  460  64
Masters  14  162
Hälsa & Motion  5  15
Internationella arrangemang  3 250  1 970
Simkunnighet  136  154
Utbildning  1 234  456
Regelkommitten  247  36
Övrigt  3 892  1 273
Summa  19 542  11 157
 
    
       
Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader     
Not 5       
 
Medeltal anställda  20210101  20200101
 -20211231  -20201231    
 Antal Varav Antal Varav   
 anställda män/kvinnor anställda män/kvinnor  
       
Anställda i förbundet 32 13/19 30 13/17
  
    
     
Löner och andra ersättningar och  sociala kostnader (varav pensionskostnader)
       
                                                     20210101                                                 20210101      
                                                     -20211 231                                              -20201231    
 Löner och    Sociala  Löner och  Sociala
 andra ersättningar kostnader andra ersättningar kostnader
       
 13 303 5 498 12 582 4 629
varav pensionskostnader  1 565  1354

       
Löner och andra ersättningar fördelade  mellan styrelseledamöter och anställda

   20210101                                                 20210101      
                                                              -20211 231                                              -20201231
 Ersättning till Övriga Ersättning till Övriga  
 styrelsen  anställda styrelsen  anställda  
 0 13 303 0 12 582  
       
    
Styrelseledmöter och befattningshavare        
   
   20210101                                                 20210101      
                                                              -20211 231                                              -20201231
 Antal Varav Antal Varav  
  män   män   
Styrelseledamöter 9 4 9 4  
Förbundschef/kanslichef eller liknande 1 1 1 1   
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Immateriella anläggningstillgångar       
Not 6 
       
  20211231  20201231  
   
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        
  20211231  20201231  
  
Ingående anskaffningsvärde  1 606  1 606   
Årets investeringar  0  0  
Försäljningar och utrangeringar  0  0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 606  1 606  
       
    
       
Ingående avskrivningar enligt plan    -1 554
Försäljningar och utrangeringar       
Årets avskrivning  0  -52
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0  -1 606
Bokfört värde  0  0
  
    
 Finansiella anläggningstillgångar, andra långfristiga värdepapper
Not 8     
  2021  2020
       
Ingående anskaffningsvärde  17 077  6 790
Förändring under året  6 065  10 287
Utgående anskaffningsvärde  23 142  17 077
      

Kriget i Ukraina kan komma att medföra börsnedgångar som påverkar värdet på värdepappersinnehav. I övrigt bedöms inga väsentliga händelser, med direkta 
konsekvenser för verksamheten, inträffat efter räkenskapsårets utgång.

 
Förändring av Eget kapital    
Not 9       
  
 Balanserat   Ändamåls  Totalt 
 kapital bestämt  eget kapital
  
Ingående balans 25 194 943  26 137
Uttnyttjande av ändamålsbestämda medel  -222  -222
Årets resultat 4 794   4 794
Utgående balans 29 988 721  30 709
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Avsättningar
Not 10
       
  20211231  20201231 
 
Nordea likviditetsinvest 1566 81 09100  322  319   
Nordea donationsmedelsfond 3260 32 74694  0  55 
  322  374   
       
    
       
    
       
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Not 11 
       
  20211231  20201231  

Upplupna semesterlöner  2 364  2 345 
Upplupna sociala avgifter  733  1 067 
Ej utnyttjade medel (verksamhets- och projektstöd från RF* 10 254  3 601
Övriga poster  3 781  4 984 
Summa  17 132  11 997 
  
       
  
*Ej utnyttjade medel (verksamhets- och projektstöd) från Riksidrottsförbundet     
  
Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott  2 606 383
Verksamhetsstöd Elitidrott - Landslagsstöd X  1 418 291
Verksamhetsstöd Paraidrott  349 755
Projektstöd Verksamhetsinriktning Trygg Idrott  271 421
Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete  30 000
Projektstöd Etablering  603 062
Projektsöd skolsamverkan  32 166
Återstartsstöd Elit  1 100 000
Återstartsstöd Para  1 600 000
Återstartsstöd  2 242 887
  10 253 965

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Not 12      
 
Ställda säkerheter  inga  inga
Ansvarsförbindelser  inga  inga
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REVISIONSBERÄTTELSE
                

1 (2) 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till Svenska Simförbundet 
Org.nr. 802001-0719 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Simförbundet för år 2021. Förbundets årsredovisning ingår på sidorna 
38-45 i dokumentet verksamhetsberättelsen. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 
Jag tillstyrker därför att Svenska 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 förbundet 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 
verksamhetsberättelsen (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 förbundets 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 förbundets 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 styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 
•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 
förbundets 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 ett förbund 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 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 2021. 
Jag tillstyrker att Svenska 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 förbundet 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. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen och förbundschefens 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 
förbundet. 
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 förbundet. 
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 förbundets 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. 
Stockholm den      mars 2022 
Grant Thornton Sweden AB 

Micael Schultze 
Auktoriserad revisor 
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INTERNATIONELLA 
MÄSTERSKAPSMEDALJER

EM Budapest (50m)    
Sophie Hansson  100 bröstsim 1.05.69
Louise Hansson  100 fjärilsim 57.56

EM Kazan (25m)    
Sarah Sjöström  50 frisim  23.12
Sarah Sjöström  100 frisim  51.26
Sarah Sjöström  50 fjärilsim 24.50
Sarah Sjöström  100 fjärilsim 55.84

VM Abu Dhabi (25m)    
Louise Hansson  100 ryggsim 55.20
Sarah Sjöström  50 frisim  23.08
4x50 medley damer  Louise Hansson, Sophie Hansson, Sarah Sjöström, Michelle Coleman
4x100 medley damer Louise Hansson, Sophie Hansson, Sarah Sjöström, Michelle Coleman 

JEM simhopp Rijeka
Emilia Nilsson Garip     1m
Emilia Nilsson Garip    3m

Para-EM Madeira (50m)
Pernilla Lindberg  200 medley   2.34.82 



OS Tokyo (50m)
Sarah Sjöström  50 frisim  24.07
  
EM Kazan (25m)     
4x50 medley damer Hanna Rosvall, Emelie Fast, Sara Junevik, Sarah Sjöström

VM Abu Dhabi (25m)    
Louise Hansson  100 fjärilsim 55.10
Sophie Hansson  100 bröstsim 1.03.50
Sarah Sjöström  100 frisim  51.31
Sarah Sjöström  50 fjärilsim 24.51
4x50 frisim damer Sarah Sjöström, Michelle Coleman, Sara Junevik, Louise Hansson

Para-EM Madeira (50m)
Pernilla Lindberg  100 frisim  1.02.14
Pernilla Lindberg  200 frisim   2.13.85
Lina Watz   100 ryggsim 1.13.96
Agnes Kramer  100 ryggsim 1.32.63

EM Budapest (50m)    
Erik Persson  200 bröstsim 2.07.66
Louise Hansson  100 fjärilsim 57.56
Emma Gullstrand    3m 

EM Kazan (25m)    
Sarah Sjöström  100 medley 58.05

VM Abu Dhabi (25m)    
Louise Hansson  50 ryggsim 25.86
Sophie Hansson  50 bröstsim 29.55
4x100 frisim damer Sarah Sjöström, Michelle Coleman, Sophie Hansson, Louise Hansson

JVM simhopp Kyiv
Emilia Nilsson Garip    1m

Para-EM Madeira (50m)
Pernilla Lindberg  100 bröstsim  1.25.20
Ida Andersson Wulf  100 bröstsim 1.57.22
Agnes Kramer  400 frisim  6.00.98
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SVENSKA
MÄSTARE 2021

PARASIM 

 Damer 25 meter Poäng/tid

Frisim 50 m  Saga Hållander, Örnsköldsviks ASS  812
 Pernilla Lindberg, S02 29,55
Frisim 100 m  Saga Hållander, Örnsköldsviks ASS 774
 Pernilla Lindberg, S02 1:02,87
Frisim 200 m  Saga Hållander, Örnsköldsviks ASS 679 

Frisim 400 m  Pernilla Lindberg, S02 962 
Ryggsim 50 m   Agnes Kramer, Falkenbergs SK 881 
 Pernilla Lindberg, S02 36,62 
Ryggsim 100 m  Agnes Kramer, Falkenbergs SK 819 
 Pernilla Lindberg, S02 1:14,88 
Bröstsim 50 m   Saga Hållander, Örnsköldsviks ASS 877 
 Pernilla Lindberg, S02 38,45 
Bröstsim 100 m  Saga Hållander  Örnsköldsviks ASS 895 
 Pernilla Lindberg, S02 1:23,75 
Fjärilsim 50 m  Nicola St Clair Mailand, Södertälje SS 397 
 Pernilla Lindberg, S02 33,19 
Medley 100 m   Saga Hållander, Örnsköldsviks ASS  815 
 Pernilla Lindberg, S02 1:11,64 
 

Herrar 25 meter  Poäng/tid
Niklas Andersson, S02 518 
Tobias Klasson, Säffle SS 26,67 
Elias Alm, Luleå SS 214
Tobias Klasson, Säffle SS 59,49 
Edvin Söderlind, Värnamo SS 189
Tobias Klasson, Säffle SS 2:09,21
Fabian Claeson, Osby SS 513
Tobias Klasson, Säffle SS 943

Tobias Klasson, Säffle SS 866

Fabian Claeson, Osby SS 479

Andreas Nordh, Osby SS 495

Fabian Claeson, Osby SS 477
Jesper Andersson, Karlstads SS 29,86
Fabian Claeson, Osby SS 553
Tobias Klasson, Säffle SS 1:10,27

Medley 4x50 m (mix), Solens IF 3:45,10

 Damer 50 meter Poäng

Frisim 50 m  Pernilla Lindberg, S02 830
Frisim 100 m Pernilla Lindberg, S02 847
Frisim 200 m Pernilla Lindberg, S02 899 
Frisim 400 m  Pernilla Lindberg, S02 884 
Ryggsim 50 m  Agnes Kramer, Falkenbergs SK 847 
Ryggsim 100 m  Agnes Kramer, Falkenbergs SK 755 
Bröstsim 50 m   Clara Högqvist, SK Neptun 994 
Bröstsim 100 m  Ida Andersson Wulf, V-Näsets SK 586 
Fjärilsim 50 m Pernilla Lindberg, S02 823 
Medley 200 m   Pernilla Lindberg, S02 819 

Herrar 50 meter   Poäng

Tobias Klasson, Säffle SS 814 
Tobias Klasson, Säffle SS 756 
Tobias Klasson, Säffle SS 719
Tobias Klasson, Säffle SS 662
Tobias Klasson, Säffle SS 918
Tobias Klasson, Säffle SS 849
Fabian Claeson, Osby SS 402
Andreas Nordh, Osby SS 391
Tobias Klasson, Säffle SS 746
 



SIMHOPP

Tävling Gren Namn Klubb Poäng

SM Svikthopp 1m Elna Widerström SK Poseidon 252,25
 Svikthopp 1m Jakob Stoltz Stockholmspolisens IF Simhopp 314,85
 Svikthopp 3m Mikaela Dietmann Bofors Simhoppsklubb 231,55
 Svikthopp 3m Max Burman Jönköpings SS 348,85
 Svikthopp 3m synchro Mikaela Dietmann och Matilda Nilsson Bofors Simhoppsklubb 253,32
 Svikthopp 3m synchro Elias Petersen och David Ekdahl Malmö KK 324,78
 Svikthopp 3m mixed synchro Elias Petersen och Elna Widerström Malmö KK och SK Poseidon 230,19
    

KONSTSIM

Tävling Gren Namn Klubb Poäng

SM Solo fritt Clara Ternström SK Täby Synchro 72,9333
 Solo tekniskt Clara Ternström SK Täby Synchro 72,6294
 Par fritt Clara Ternström och Anna Högdal SK Täby Synchro 71,8000
 Par tekniskt Clara Ternström och Anna Högdal SK Täby Synchro 71,5904
 Lag fritt Ebba Nilsson, Ida Nilsson,  Örebro SA 69,2667 
  Embla von Beckerath, Klara  
  Pettersson, Amanda Adolfsson,  
  Filippa Speychal, Danai Syriopoulou   
 Kombination Tuva Karlsson, Sofia Golovin, Örebro SA 69,6667 
  Ebba Nilsson, Ida Nilsson, 
   Ebba von Beckerath, Klara Pettersson, 
  Klara Pettersson, Amanda Adolfsson, 
  Filippa Speychal, Danai Syriopoulou   

VATTENPOLO

Tävling Damer                  Herrar    

Elitserien Järfälla S                      Järfälla S 
J20 Järf'älla S                     Neptun S
U18  Järfälla S                      Neptun S 

U16 mix SPIF Svikthopp 3m Emilia Nilsson Garip Malmö Kappsimningsklubb 294,10
 Svikthop 3m Erik Gundersen Malmö Kappsimningsklubb 337,05

ÖPPET VATTEN

Distans Namn                  Klubb              Tid    
 
5 km (d) Elise Öberg                 Njurrunda SS                 1:12:56
5 km (h)  Christopher Jedel        Mölndals ASS               1:03:32
4 x 1,25 km (mix)                                     Motala SS                 1:10:00,7 vikthopp 3m Emilia Nilsson Garip 
Malmö Kappsimningsklubb 294,10
 Svikthop 3m ling Gren Namn Förening 
Poäng
ikthopp 3m Emilia Nilsson Garip Malmö Kappsimningsklubb 294,10



SIMNING 25 METER STOCKHOLM 24–28 NOV

 Damer Tid

Frisim 50 m  Sophie Hansson, Helsingborgs S 24,72
Frisim 100 m  Hanna Eriksson, Jönköpings SS 53,99
Frisim 200 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 1:56,34 
Frisim 400 m  Hanna Eriksson, Jönköpings SS 4:07,69 
Frisim 800 m  Lucie Hanquet, Göteborg S 8:39,33 
Frisim 1 500 m Lucie Hanquet, Göteborg S 16:33,12
Frisim 4x50 m  Helsingborgs S 1:39,84 
Frisim 4x100 m  Helsingborgs S 3:39,25 
Frisim 4x200 m  Jönköpings SS 8:09,06 
Ryggsim 50 m  Hanna Rosvall, Helsingborgs S 26,57 
Ryggsim 100 m  Sara Junevik, Falu SS 58,75 
Ryggsim 200 m  Annie Hegmegi, Jönköpings SS 2:10,86 
Bröstsim 50 m   Sophie Hansson, Helsingborgs S 29,68 
Bröstsim 100 m  Sophie Hansson , Helsingborgs S 1:04,44 
Bröstsim 200 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 2:20,99 
Fjärilsim 50 m  Ida Liljeqvist, Helsingborgs S 25,56
Fjärilsim 100 m   Ida Liljeqvist, Helsingborgs S 58,18
Fjärilsim 200 m  Hanna Eriksson, Jönköpings SS 2:10,79 
Medley 100 m   Emelie Fast, Södertörns SS 59,80
Medley 200 m  Hanna Bergman, SK Poseidon 2:11,03
Medley 400 m  Lisa Nystrand, Väsby SS 4:42,94
Medley 4x50 m  Helsingborgs S 1:46,68
Medley 4x100 m   Helsingborgs S 3:55,52

Herrar  Tid

Isak Eliasson, Spårvägen SF  21,79
Isak Eliasson, Spårvägen SF 47,73
Isak Eliasson, Spårvägen SF 1:45,18 
Elias Persson, Spårvägen SF  3:54,20 
Melker Olsson, SK Elfsborg  8:07,52 
Lucas Humling, Linköpings ASS  15:36,58
SK Neptun   1:28,51 
SK Neptun   3:15,27 
SK Neptun  7:17,33 
Gustav Hökfelt, SK Neptun  24,06 
Gustav Hökfelt, SK Neptun  52,78 
Adi Ramovic, Upsala S  1:59,62 
Johannes Skagius, SK Neptun  26,75 
Johannes Skagius, SK Neptun  58,37 
Patric Ridell, SK Neptun  2:11,39 
Oskar Hoff, Landskrona S 22,97
Oskar Hoff, Landskrona S 51,35
Simon Sjödin, SK Neptun 1:55,86 
Simon Sjödin, SK Neptun 53,15
Simon Sjödin, SK Neptun 1:56,54
Simon Sjödin , SK Neptun 4:18,62
SK Neptun   1:35,78
SK Neptun   3:32,20
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SIMNING 50 METER HALMSTAD 30 JUNI–4 JULI

 Damer Tid

Frisim 50 m  Sofia Åstedt, SK Elfsborg  26,18
Frisim 100 m  Hanna Eriksson, Jönköpings SS 56,26
Frisim 200 m  Hanna Eriksson, Jönköpings SS 2:01,32 
Frisim 400 m   Hanna Eriksson, Jönköpings SS 4:18,85 
Frisim 800 m   Lucie Hanquet, Göteborg S 9:02,32 
Frisim 1 500 m  Lucie Hanquet, Göteborg S 17:12,37
Frisim 4x100 m  Jönköpings SS  3:49,76 
Frisim 4x200 m   Jönköpings SS 8:28,46 
Ryggsim 50 m   Alma Thormalm, Jönköpings SS 29,63 
Ryggsim 100 m   Annie Hegmegi, Jönköpings SS 1:04,92 
Ryggsim 200 m  Annie Hegmegi, Jönköpings SS 2:19,95 
Bröstsim 50 m   Cecilia Viberg, Stockholms KK  32,00 
Bröstsim 100 m  Klara Thormalm, Jönköpings SS  1:09,61 
Bröstsim 200 m  Moa Bergdahl, SK Laxen  2:35,24 
Fjärilsim 50 m  Ida Liljeqvist, Helsingborgs S 26,55
Fjärilsim 100 m   Hanna Eriksson, Jönköpings SS 1:01,31
Fjärilsim 200 m  Tha Brünjes, Kiviks SS 2:19,04 
Medley 200 m  Hanna Bergman, SK Poseidon 2:20,08
Medley 400 m  Christine Ekman, SK Neptun 4:57,65
Medley 4x100 m  Jönköpings SS 4:12,38 

Herrar  Tid

Olle Sköld, SK Neptun  23,10
Robin Hansson, Spårvägen SF 50,51
Victor Johansson,Jönköpings SS 1:50,59 
Victor Johansson,Jönköpings SS 3:52,48 
Victor Johansson, Jönköpings SS 8:17,73 
Victor Johansson,Jönköpings SS 15:53,17
SK Neptun   3:25,85 
Spårvägen SF  7:33,17 
Gustav Hökfelt, SK Neptun  25,63 
Samuel Törnqvist,Täby SK  57,12 
William Lulek,SK Neptun   2:05,03 
Daniel Räisänen,Täby SK 28,53 
Adam Paulsson,SK Elfsborg 1:02,98 
Adam Paulsson,SK Elfsborg 2:14,73 
Simon Sjödin, SK Neptun  24,46
Oskar Hoff, Landskrona S 53,97
Victor Klingeryd Jalamo, Helsingborgs S  2:03,91 
Adam Paulsson, SK Elfsborg 2:03,08
Adam Paulsson, SK Elfsborg 4:20,21
SK Neptun  3:43,54
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SIMHOPP

Placering Klubb Vinter-SM  Sommar-SM  JSM USM SM Summa

1 Malmö KK 525 0 0 322 525 847
2  SK Poseidon 219 0 0 268 219 487
3 Bofors SHK 310 0 0 48 310 358
4 SIK Delfin 51 0 0 279 51 330
5  Jönköpings SS 129 0 0 115 129 244
6 Polisens SHF 105 0 0 132 105 237
7 Södertälje SS 117 0 0 18 117 135
8 SK Neptun 0 0 0 101 0 101
9 Eskilstuna SK 0 0 0 32 0 32
10 Västerås GF 0 0 0 10 0 10

SM-POÄNG
2021
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Placering Klubb SM  JSM  USM Summa 

1 Järfälla SS 402 0 274 676   
2  Örebro Simallians 363 0 220 583 
3 SK Neptun 195 0 211 406   
4 SK Täby Synchro 312 0 59 371   
5  SIK Delfin 120 0 104 224  
6 Atlas SIF 66 0 0 66    
7 H-berg Artistic S IF 33 0 27 60   
8 Jönköpings SS 0 0 47 47  
  

KONSTSIM

VATTENPOLO

Placering Klubb SM  JSM  USM Summa 

1 Järfälla SS 336 176 100 612   
2  Polisens IF 252 80 144 476 
3 Hellas Simklubb 132 80 0 212   
4 Vattenpoolarna 96 0 76 172
4 Vattenpoloakademin 84 88 0 172   
5  SK Neptun 0 112 56 168  
6 Linköping SIF 108 0 36 144    
7 Simklubben Ran 0 40 72 112   
8 Stockholm KK 0 88 0 88  
9 Falu SS 0 28  0 28
9  Västerås SS 0 28 0 28  

ÖPPET VATTEN

Placering Klubb SM  JSM  USM Summa 

1 SK Neptun 183 10 77 270   
2  Väsby SS 121 42 72 235 
3 Helsingborgs SS 60 40 0 100 
4 Spårvägen SF 36 32 28 96
4 Upsala SS 0 0 96 96   
6 Jönköpings SS 33 40 22 95    
7 SK Poseidon 48 46 0 94   
8 Umeå SS 40 24 7 71  
9  Njurunda SS 42 28 0 70 
10 Motala SS 28 0 38 66
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SIMNING

Placering Klubb Ungdom  Junior  Senior Masters Totalt 

1 SK Neptun 889 678 3 357 170 5 094   
2  Helsingborgs SS 735 1 204 2 967 6 4 912 
3 Jönköpings SS 294 1 026 2 652 133 4 105 
4 Linköpings ASS 407 710 1 944 173 3 234
5 Malmö KK 249 846 1 377 114 2 586   
6 Spårvägen SF 179 844 1 243 0 2 266   
7 SK Poseidon 381 808 1 029 4 2 222   
8 SK Elfsborg  273 486 1 431 0 2 190  
9  Täby Sim 810 564 585 207 2 166 
10 Väsby SS 496 528 876 83 1 983
11  Göteborg Sim 67 436 534 350 1 387
12   Mölndals ASS 19 508 734 46 1 305
13  SK LAxen 134 580 420 0 1 134
14  Upsala SK 370 330 351 15 1 006
15  Njurunda SS 12 394 390 0 796
16 Västerås SS 83 366 288 51 788
17 Uddevalla Sim 344 252 186 3 785
18 Örebro Simallians 73 350 262 93 778
19 Landskrona SS 36 66 651 0 753
20 Stockholm KK 114 350 228 52 744

Placering Klubb Simining  Simhopp Konstsim Vattenpolo Öppet vatten  Totalt 

1 SK Neptun 5 094 101 406 168 270  6 039 
2  Helsingborgs SS 4 912 0 0 0 100 5 012 
3 Jönköpings SS 4 105 244 47 0 95 4 491 
4 Malmö KK 2 586 847 0 0 2 3 435
5 Linköpings ASS 3 234 0 0 0 0 3 234 
6 SK Poseidon 2 222 487 0 0 94 2 803
7 Spårvägen SF 2 266 0 0 0 96 2 362
8 Väsby SS 1 983 0 0 0 235 2 218
9  SK Elfsborg 2 190 0 0 0 0 2 190
10 Täby Sim 2 166 0 0 0 0 2166

BÄSTA SIMIDROTTSKLUBB TOPP 10
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SVENSKA MÄSTARE
2020

VÅR 
ORGANISATION
Styrelsen 
Pia Zätterström, ordförande 
Christer Magnusson, vice ordförande 
Carola Sjödin, sekreterare 
Andrea Davidsson t.o.m hösten 2021 
Bert-Ola Eriksson 
Anne Forsell 
Su Oltner 
Lars Reuterskiöld 
Staffan Tell

Revisorer 
Micael 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, ekonomiassistent

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 

Annika Friberg, vik. utvecklingskonsulent 
Västsvenska Simförbundet

Fredrik Isberg, utvecklingskonsulent 
Östsvenska Simförbundet

Victor Lindekrantz, utvecklingskonsulent 
Mellansvenska Simförbundet

Michelle Asprou, utvecklingskonsulent 
Stockholms Simförbund

Johanna  Stenberg, utvecklingskonsulent 
Norrlands Simförbund 

Sara Johansson, utvecklingskonsulent 
Mellannorrlands Simförbund

Emil Fritz, utvecklingskonsulent  
Skånes Simförbund

Ida Nordstroem, vik. utvecklingskonsulent 
Skånes Simförbund

Erika Meeker, verksamhetsutvecklare

Ulrika Sandmark, Sportchef samtliga 
simidrotter

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

Anna Lindberg, talangutvecklare 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 
Göran Kron, vattenpolo

Parasimsutskottet 
Kajsa Hasselström-Schmidt 
Ulrika Sandmark 
Andreas Jonerholm 
Kenneth Magnusson 
Annika Friberg 
Christer Jansson 
Kerstin Norberg

Simhopp  
Peter Axtelius 
Nills Carlberg 
Mathz Lindberg 
Tina Corell 
Julia Lönnergren

Konstsim 
Jonas Gerdin 
Thomas Röhss 
Katarina Westerbjörk

Vattenpolo 
Laura Griffin 
Stefan Keisu 
Göran Kron 
Stefan Mikaelsson 
Bengt Sehlmark

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 2021-12-31
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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 (t. o. m. juli)

Stina Gardell (fr. o. m. augusti)

Städa Sverige

Mikael Jansson, Valberedningen

ÖVRIGA
UPPDRAG
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VÅRA
SAMARBETSPARTNERS
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