
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
 M E D  Å R S R E D O V I S N I N G
 
 2017



3 Ordföranden har ordet
4 Vision
5 Mission
6 Kärnvärden
8 Simning
12 Simhopp
14 Vattenpolo
16 Konstsim
18 Öppet vatten
22 Masters
24 Hälsa och motion
26 Vår organisation
28 Marknad
30 Kommunikation
32 Utbildning
34 Förenings- och distriktsutveckling
36 Simkunnighet
38 Simmärken
39 Regelkommittén och ansvarsnämnden
40 Förvaltningsberättelse
47 Revisionsberättelse
48 Utmärkelser
49 Statistik utbildning och simidrottare
50 Svenska mästare och SM-poäng
51 Övriga uppdrag
52 Våra samarbetspartners

INNEHÅLL

Ulla Gustavsson, ordförande 

Projektledning och produktion: Anna Hammar   Foto: Bildbyrån 

Svensk Simidrott     I     Heliosgatan 3     I      120 30  Stockholm     I     010-476 53 00     I     www.svensksimidrott.se

2 Verksamhetsberättelse 2017



Ännu ett år har passerat inom Svensk Simidrott. 
Verksamhetsåret kan på många sätt sammanfattas som 
ett år i samarbetets och framtidens tecken. Under året har 
vi tillsammans tagit fram en ny strategiskt plan. Det har 
varit ett stort arbete under lång tid som har engagerat 
många. Ett viktigt mål för oss i arbetet med att ta fram den 
strategiska planen var just att involvera så många som 
möjligt av våra medlemmar. Genom möten och diskussioner 
har nya kontakter skapats som givit en bredare förståelse 
för Svensk Simidrott som helhet. Nu har vi en gemensam 
strategisk plan fram till 2025 som vi kan utgå från när 
vi planerar våra verksamheter i förbundet, distrikten 
och i föreningarna. Utifrån planen har vi har också tagit 
fram en verksamhetsinriktning för åren 2018 och 2019. 
Verksamhetsinriktningen utgår från de grundläggande 
områden som varje förening arbetar med i sin dagliga 
verksamhet. Den ger styrelserna en konkret riktning för att 
leda och prioritera verksamheten under de kommande åren 
så vi alla arbeter i samma riktning utifrån varje förenings 
egna förutsättningar.  Ett stöd i vår gemensamma utveckling 
är också utvecklingskonsulenterna som nu nästan alla 
distrikt har till sin hjälp. Utvecklingskonsulenterna är 
förbundets förlängda arm och kommunikationskanal direkt 
till föreningarna men också från föreningarna till förbundet. 

Under året har vi fått möjlighet att starta upp ett 
riksidrottsgymnasium (RIG) i Helsingborg. Det är en bra 
komplettering till de 23 NIU som vi har sedan tidigare. Det 
är viktigt att de som vill satsa på sin simidrott också får 
möjlighet att göra det seriöst samtidigt med studier. 

En höjdpunkt under året var VM i Budapest där vi utöver 
en stor simtrupp också hade med en konstsimmare, Malin 
Gerdin. Många deltagare presterade bra, men Sarah Sjöström 

stack så klart ut med sina fyra medaljer. Under 2017 slog 
Sarah världsrekord fyra gånger. Som mest hade hon åtta 
världsrekord på samma gång – ett världsrekord i sig! Sarah 
fick för andra gången Svenska Dagbladets guldmedalj, mest 
känt som Bragdguldet. På Idrottsgalan fick hon också priset 
som Årets kvinnliga idrottare. Det var också fantastiskt stort 
att Sarah blev utsedd som Årets bästa kvinnliga simmare av 
FINA men kanske än större att hon fick priset som Europas 
främsta kvinnliga idrottare. 

Ingen har väl heller missat att 2017 var det år då 
tusentals kvinnor inom svensk idrott vägrade vara tysta 
under #timeout som lyfte sexism, sexuella trakasserier 
och övergrepp inom idrotten. Vi som förbund liksom 
våra distrikt och föreningar behöver hela tiden ha en 
aktiv diskussion om hur vi ska vara mot varandra, var 
gränserna går och vilket språk vi använder. Vi måste alla 
medvetandegöra oss om våra egna beteenden, respektera 
varandra som människor oavsett kön och alla måste våga 
säga ifrån när andra agerar på ett sexistiskt sätt eller på 
andra sätt som är kränkande. Det övergripande målet för 
simidrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska 
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla 
nivåer och inom alla områden. Ta också Svensk Simidrotts 
jämställdhetsplan med er i ert arbete då ni planerar era 
verksamheter. Där får ni många bra tips och råd. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla er eldsjälar inom Svensk 
Simidrott som gör ett så viktigt jobb, ofta i det tysta, för att 
allt ska fungera på allra bästa sätt för alla. Allt engagemang, 
litet som stort, bidrar till så mycket glädje och utveckling och 
ligger till grund för det unika och fina föreningsliv vi har i 
Sverige. Tack för det!

ORDFÖRANDEN 
HAR ORDET
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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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MISSION

GEMENSKAP, GLÄDJE OCH
GOD HÄLSA GENOM HELA LIVET

Missionen beskriver vad vi ska arbeta för varje dag -  

det vi vill uppnå i verksamheten.
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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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SIMNING
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GP i Malmö 
Årets enda Grand Prix tävling 
simmades i Malmö. Malmö KK som 
har fått GP-avtalet under några år 
genomförde arrangemanget med 
väl godkänt. På tå var framför allt 
de etablerade landslagssimmarna. 
Namn som Jennie Johansson, Michelle 
Coleman, Erik Persson, Simon 
Sjödin, Adam Paulsson, Christoffer 
Carlsen och några till var väl framme. 
Sarah Sjöström var och simmade i 
Luxenburg istället för i Malmö.

Vilken rivstart för årets Swim Open! 
För andra året arrangerades Swim 
Open i Stockholm och med ett antal 
Stockholmsklubbar som arrangörer 
tillsammans med Svensk Simidrott. 
Det blev en riktigt härlig start på 
tävlingen när Erik Persson simmade 
200m bröstsim på nytt svenskt 
rekord på 2.07.85. Michelle Coleman 
presterade världstider på både 100 
frisim och 200 frisim. De nya persen 
lyder 53.38 respektive 1.55.64.  Sarah 
Sjöströms simningar visade på god 
form i alla grenar. Hennes 100 frisim 
52.54, var dessutom personligt rekord. 
På herrarnas 400m fritt blev det 
personligt rekord för Victor Johansson, 
en simning under 3.50 och ett svenskt 
juniorrekord. Vi fick även se nya 
juniorrekord på 50m ryggsim och 
50 frisim av Björn Seeliger. På 100m 
bröstsim i försöken satte Johannes 
Skagius svenskt rekord med 1.00.66. 
På eftermiddagen slog Erik Persson 
Johannes nysatta svenska rekord. 
Gustav Hökfelt nyss hemkommen från 
USA, satte sitt första svenska rekord 
någonsin på 50 rygg.  Jennie Johansson 
följde upp med bra simningar på både 
50 och 100 bröstsim, där det även blev 
ett nytt svenskt rekord. 

På 100m fjäril simmade även Sara 
Junevik final och slog personligt 
rekord med tiden 59.99. 

Sammanfattningsvis var 2017 års 
Swim Open en mycket bra tävling. Det 
är en tävling som vi hoppas kommer 
att växa vidare. 

SM i Borås 
Simklubben Elfsborg var värdar för 
SM-veckan. Nytt för i år var att Para-
SM var integrerat i Sim-SM.  
Hanna Eriksson blev SM-drottning 
och sopade banan med det mesta 
under SM/JSM.  Det blev 10 titlar för 
Jönköpingssimmerskan, 6 JSM och 4 
SM guld. På herrsidan var det Victor 
Johansson som tog flest titlar med 
totalt 7 titlar, 4 på JSM och 3 på SM.

Nordiska Ungdomsmästerskapen 
Årets NUM genomfördes i Vâgur 
på Färöarna, två timmars båtresa 
från Torshavn. Sverige tog totalt 
25 medaljer fördelat på 4 guld, 
6 silver och 15 brons. Nordiska 
Ungdomsmästare blev Josephine 
Mikkelsen på 200, 400 och 800 frisim 
samt Linnéa Persson på 200 fjäril. 
Flitig besökare på prispallen var Elise 
Öberg som vann silver på 200 rygg och 
400 medley samt blev 3:a på 100 rygg. 
Erik Stensson vann silver på 200 och 
400 medley. Dubbla bronsmedaljörer 
blev Gabriel Henkel på 200 och 1500 
frism, Robin Björklund på 100 och 200 
fjäril samt Filippa Sterling på 100 och 
200 bröst. Hilja Schimmel vann silver 
på 200 bröst och samma placering 
nådde Max Engström på 200 rygg där 
Simon Fröde kom 3:a. Bronsmedaljer 
vann även Carl Gerstenfeld på 200 
bröst, Edvin Torlakovic på 100 
bröst och Johanna Andersson på 
400 medley. I lagkapperna blev det 

trippla bronsmedaljer för killarna 
medan tjejerna vann brons på 4x100 
medley. Sverige slutade på 2:a plats 
i medaljstriden efter Danmark och 
på en 3:e plats i poängtävlingen efter 
Danmark och Estland. Totalt slog de 
svenska simmarna personliga rekord i 
50 % av loppen.

EJM Israel 
Årets EJM i Netanya, Israel blev 
mycket framgångsrikt för svenskt 
vidkommande. Det blev totalt fem 
medaljer. Hannah Brunzell från 
Västerås tog bronsmedaljer på 100 
och 200 bröst. Sara Junevik, Falun 
och Hanna Rosvall, Ängelholm vann 
varsin bronspeng på 50 respektive 
100 fjäril. Björn Seeliger, Södertälje 
vann en silvermedalj på 50 fritt. I 
semifinalen satte han dessutom nytt 
svenskt juniorrekord med 22.45. 
Endast en gång tidigare under 
2000-talet har Sverige vunnit fem 
medaljer på EJM. Det var 2002 i Linz 
då det blev fyra silver och ett brons. 

Youth Olympic Festival  
Med ett guld, två silver och två brons 
blev EYOF i Györ, Ungern det bästa 
medaljfacit sedan 2007. Sedan starten 
1991 har Sverige tagit fem medaljer 
vid två ytterligare tillfällen, startåret i 
Bryssel 1991 och i Esbjerg 1999. Robin 
Hanson vann 200 frisim på tiden 
1.49.34, näst snabbaste tiden i Sverige 
i år. På halva distansen blev det silver 
med tiden 50.71. Robin simmade även 
final på 400 fritt med tiden 3.55.28 och 
slutade på fjärdeplats. Robin var också 
i högsta grad delaktig i bronsmedaljen 
på 4x100 frisim tillsammans med 
Johan Rydahl, Linus Kahl och Oliver 
Rehn där samtliga simmare höjde sig 
ordentligt. 
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Gloria Muzito vann en silvermedalj 
på 50 fritt med 26,06. Gloria och Robin 
vann tillsammans med Johan Rydahl 
och Emilia Rönningdal Sveriges femte 
medalj, ett brons på 4x100 frisim 
mixed. 

VM i  Budapest 
Sarah Sjöström vann 100m fjärilsim 
och säkrade därmed sitt 4:e VM guld 
på denna sträcka. Guld blev det även 
på 50 fjärilsim och 50 frisim. På 100 
frisim blev det en andraplats för Sarah. 

Victor Johansson, som fått ett wildcard 
till VM, förvaltade chansen han fått 
på bästa sätt; svenskt juniorrekord på 
200 och 400m frisim, svenskt rekord 
på 800 frisim och sist men inte minst 
svenskt rekord på 1500 frisim med 10 
sekunder.

Erik Perssons simning på 100 bröstsim 
gav honom ett nytt personligt rekord, 
tillika svenskt rekord. 

Det svenska laget tog sig till final på 
4x100m fritt damer. I finalen blev 
det en fantastisk inledning av Sarah 
Sjöström som slog världsrekord på 
öppningssträckan med tiden 51.71. I 
det svenska laget, som slutade femma, 
simmade dessutom även  Louise 
Hansson, Michelle Coleman  och Ida 
Lindborg. 

Johannes Skagius tog sig till semifinal 
på  50m bröstsim och slog där nytt 
svenskt rekord med tiden 27,02. 

Jennie Johansson knep en femte plats 
på 50m bröstsim med tiden 30.31. 

Sju finalplatser och fyra medaljer 
blev facit från den svenska truppen i 
Budapest.

JVM i Indianapolis 
Tre simmerskor, Sara Junevik, 

Hannah Brunzell och Hanna Rosvall,  
hade kvalat in till mästerskapet som 
genomfördes för 6:e gången och för 
första gången i USA.

Det blev en stor framgång för Faluns 
Sara Junevik då hon tog silver på 
50m fjärilsim. Även på 100 fjärilsim 
blev det en bra simning av Sara som 
sänkte sitt personligt rekord till 58.89 
i finalsimningen vilket räckte till en 
5:e plats. Hanna Rosvall, Ängelholm, 
tog sig även hon vidare till final på 
50 fjärilsim och där blev hon 7:a på 
tangerat personligt rekord. Hannah 
Brunzell, Västerås, tog sig till final 
på 100 bröstsim med nytt personligt 
rekord. I finalen blev hon 7:a. Hannah 
gick även till final på 200 bröstsim och 
slutade där på en 8:e plats. 

Universiaden, Taipei  
Nio killar och två tjejer kvalade in 
till Universiaden. Adam Paulsson 
simmade 3 finaler med 4:e plats som 
bästa placering. Johannes Skagius 
tog Sveriges första medalj någonsin 
i dessa sammanhang och Jessica 
Eriksson följde upp med att ta medalj 
även hon. 

Resultatmässigt var Universiaden 
i Taipei det bästa någonsin. Aldrig 
förut har vi tagit medalj och nu tog vi 
två. Dessutom ett antal finalplatser, 
men prestationsmässigt var det för 
få som simmade nära eller slog sina 
personbästa.

NM på Island  
Efter fina resultat på SM kvalade 30 
simmare in till NM. Sverige hade 174 
starter och en stor del av simmarna 
persade. 

EM i Köpenhamn 
23 simmare hade kvalificerat sig för 
årets kortbane-EM som simmades 

i Royal Arena i Köpenhamn. 13 
simmare var förhandsnominerade 
från sommarens långbanemästerskap. 
Sarah Sjöström vann 100 fjäril, 50 
frisim och 100 frisim. Dessutom 
knep hon en silvermedalj på 100 
medley. Sophie Hansson vann sin 
första internationella medalj när 
hon kom 3:a på 50 bröstsim. Övriga 
medaljer togs av tjejernas lagkapper 
4x50 medley där de vann och 4x50 
frisim där de blev 2:a. Individuella 
finalister såg vi genom Erik Persson, 
Simon Sjödin, Louise Hansson 
och Michelle Coleman. Dessutom 
flyttade Christoffer Carlsen fram sina 
positioner och blev förste man utanför 
finalen på 100 frisim.

Victor Johansson slog inte mindre 
än fyra svenska rekord. Det blev i 
hans första individuella finaler med 
en 5:e plats på 1500 frisim och 4:e 
plats på 400 frisim. I finalen på 400 
frisim simmade även Adam Paulsson. 
Louise Hansson simmade final på 100 
fjärilsim. Erik Persson slog svenskt 
rekord på 200 bröstsim och placerade 
sig 5:a i finalen. Björn Seeliger slog 
svenskt juniorrekord på 50 frisim och 
100 ryggsim.

Talangutvecklingsprogrammet 
Talangutvecklingsprogrammet 
omfattar våra juniorer och ungdomar. 
Ett stort antal simmare i programmet 
har under året fått individuell 
hjälp genom RF i ämnen som kost, 
landträning och psykologi.  

Utmanarprogrammet 
2013 startades ett Utmanarprogram 
som ett led i att få fler simmare 
invalda i SOK:s Topp och 
Talangprogram. Vid 2016 års början 
fanns 12 simmare i programmet. 
Under 2017 har ett antal simmare 
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lämnat programmet. Efter sommaren 
togs två nya utmanare ut, Hannah 
Brunzell och Björn Seeliger. Totalt 
finns nu 7 utmanare i programmet, 
förutom de 2 nämnda även Sara 
Junevik, Hanna Rosvall, Daniel 
Räisänen, Gustav Dahlman och Petter 
Fredriksson.

Topp-och talangprogrammet 
Under året har ingen ny 
simmare tagits in i topp- och 
talangprogrammet. För närvarande är 
följande simmare i programmet;

Michelle Coleman, Sarah Sjöström, 
Louise Hansson. Sophie Hansson, 
Erik Persson, Victor Johansson, Isak 
Eliasson, Johannes Skagius.

RIiksidrottsgymnasium 
Under 2017 startades RIG i 
Helsingborg  i samarbete med 
Filbornaskolan och Helsingborg 
Sim. Fyra simmare togs till slut ut 
efter att ett stort antal simmare sökt 
till utbildningen och deltagit på 
uttagningarna.

NIU 
23 skolor har under året bedrivit 
NIU-verksamhet. Torsdag den 
21 september avgjordes 2017 års 
upplaga av NIU-mästerskapen. 
Tävlingen arrangerades i samarbete 
med Jönköping SS och Sanda 
Idrottsgymnasium och genomfördes 
på Rosenlundsbadet i Jönköping. 

För fösta gången någonsin så 
genomfördes tävlingen i en 25 yards 
bassäng. När dagen summerades 
kunde Filbornaskolan koras som 
segrande skola med totalt 469 poäng

Filmanalyser 
Filmningarna med Rein Haljand 
har fortsatt under 2017 vid sex olika 
filmtillfällen, fyra i Stockholm och två 
i Helsingborg. Filmningarna startade 
under 2013 och har regelbundet 
genomförts sedan dess.

NEC 
Det blev en nystart under 2017 
för NEC med Johan Wallberg vid 
rodret och Carl Jenner som tränare. 
8 simmare simmade på NEC under 
året. Ett stort antal gästsimmare har 
deltagit i verksamheten och från 
hösten 2017 simmade en simmare 
från Schweiz i gruppen på heltid.  

Testverksamhet med Bosön och 
uppföljning med supportpersoner 
inom kost, styrka och psykologi har 
förekommit. Johan Mattsson har 
under året jobbat som assisterade 
klubbtränare på NEC.

Integrering av parasimning 
Svenska Simidrott har tillsammans 
med Parasport Sverige under året 

slutfört integrering av parasimning 
in i Svensk Simidrott. Projektet 
bestod av ett antal arbetsgrupper som 
behandlat olika frågor, t.ex. regler, 
tävlingar och utbildning. Under 2017 
genomfördes två testarrangemang 
med integrerade simtävlingar, dels 
GP i Malmö och och  SM i Borås. 
Under SM simmades parafinaler 
under tävlingarnas finalpass. De båda 
förbundsstyrelserna beslöt, efter att 
hört respektive förbundsmöten,  att 
parasimningen förs över till Svensk 
Simidrott från den 1 januari 2018. 

Övertagandet innebär inte att 
integrationen är klar utan detta är 
början på en process. Det finns flera 
arbetsområden att arbeta med såsom 
utbildning, landslagsverksamhet, 
tävlingar m.m. Som ett exempel kan 
vi nämna att under 2019 kommer 
ett projektgrupp börja arbetet med 
säsongs- och tävlingsplanering 
2021-2024. Parasportförbundet 
kommer även i fortsättningen vara ett 
resurscentrum för all paraidrott samt 
fungera som paralympisk kommitté 
vilket innebär att de administrera allt 
svenskt deltagande på Paralympics. 
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SIMHOPP
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Svensk Simidrott har varit 
representerade vid följande 
internationella tävlingar: EM i Kiev, 
Grand Prix i Rostock, Grand Prix i 
Madrid, NM seniorer i Jönköping, 
7-Nationers för ungdom, i Frankrike, 
International Youth Diving Meet i 
Dresden, EM juniorer i Bergen, NM  
juniorer i Jönköping

Nationella tävlingar

Följande tävlingar har genomförts; 
SM-inomhus, Karlskoga, JSM, 
Karlskoga, USM, Lund, SM-veckan 
Borås, Rikstävlingen med tre 
deltävlingar, Riksfinalen Eskilstuna, 
Riksmästerskap Västerås, Diving 
Lund, med internationellt deltagande, 
Gamma Cup och Head to Head, 
Stockholm.

Vid ovanstående tävlingar har följande 
resultats uppnåtts; Seniorer: EM: 
Fem finalplatser. Bästa placering en 
sjätte plats, NM: Bästa Nation med 
åtta guld, tre silver samt tre brons. 
Juniorer: EJM: Nio finalplatser där de 
främsta placeringarna var två fjärde 
platser samt  en femte placering. NJM: 
Bästa nation med 16 guld, nio silver 
samt fem brons.

För första gången på många år tog 
Sverige även tre medaljer under 
IYDM.

Övriga händelser 
under 2017

Baskurs, Grundkurs, 
Utvecklingskurs 
samt domarkurs 
har genomförts 
inom ramen för 
simhoppsutbildningen 
med ett stort antal 
kursdeltagare. 

Utöver den nationella domarkursen 
arrangerade Sverige en FINA 
Diving Judges Certification School 
i Jönköping under Nordiska 
Mästerskapen. Utbildare var Klaus 
Dibiasi och Franz v. de. Konijnenburg.  
fyra svenska domare blev certifierade.

Karlskoga stod än en gång värd för 
det traditionella breddlägret. Drygt 
80 deltagare från hela Sverige deltog, 
denna gång med satsning på att 
utbilda yngre tränare. 

Vi har även fortsatt arbetet med att 
öka antalet licensierade tränare.

Vid FINA kongressen 2017 fick 
svensk simhoppning ytterligare en 
mandatperiod i FINA:s hoppkommitté 
genom Mathz Lindberg . Vi har 
också fortsatt representation i 
LEN:s hoppkommitté genom Mathz 
Lindberg.

Svenska domare har varit verksamma 
vid flera internationella tävlingar 
under året.

En viktig händelse under 2017 
har varit starten av projektet 
Ungdomslyftet. Mykhailo Uhriumov 
är tränare i detta projekt där RF är 
en samarbetspart. Vi har genomfört 
två samlingar med inbjudna 
aktiva simhoppare samt deras 
tränare. Innehållet har varit, tester, 
simhoppsträning, gymnastikträning, 
mental träning samt evaluering 
av tekniken hos våra unga aktiva. 
Klubbesök har genomförts under 
hösten. Clinics har genomförts i 
Lund, Jönköping, Västerås och två i 
Stockholm. 100 tränare har tagit del 
av föreläsningarna ”Vanliga fel inom 
Svensk simhoppning” samt ”Att träna 
barn mellan 6-10 år”.

Svensk simhoppning har gjort många fina 
framträdanden under det gångna året vid såväl 
ungdomstävlingar som seniortävlingar.  Vid EM i 
Kiev blev det fem finalplatser med en 6:e plats i 
mixed synchro som bästa resultat. Vid EJM i Bergen 
blev det nio finalplatser med två fjärdeplatser som 
bästa resultat. NM/NJM arrangerades i samarbete 
med Jönköpings SS och blev en succé med 
totalseger såväl bland seniorer som juniorer.
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Breddverksamhet

Förutom Poolkampen som inriktar 
sig på de yngsta ungdomarna har 
ett antal Polocuper samt breddläger 
arrangerats under året för de lite äldre 
barnen och ungdomarna.  Två centrala 
breddläger samt lika många regionala 
läger har lockat många ungdomar till 
dessa helgsammandrag där de har 
fått möjlighet att lära känna spelare 
från andra klubbar samtidigt som 
de tränats av landslagsmeriterade 
tränare.  

SM-vinnare

Järfälla blev svenska mästare för 
herrseniorer 2017. På damsidan blev 
Neptun svenska mästare efter att den 
jämna finalen mot Järfälla fått avgöras 
på straffar. 

Svenska Juniormästare under 2017 
blev Hellas herrar och Järfällas 
damer.I USM-A serien för killar vann 
LUGI och i tjejklassen vann Järfälla. I 
den yngsta klassen USM-B där lagen 
tävlar i mixade lag blev Hellas svenska 
mästare efter att ha slagit RAN i en 
jämn match med 8-7.

Beach-SM i Borås

För andra gången på tre år hölls 
Beach-SM i Borås i Viskans lugna 
vatten vid Sandwalls plats i centrala 
Borås. I damernas turnering deltog 
fem lag och i herrarnas 16 lag, vilket är 
rekordmånga för Beach-SM. Svenska 
Beach-Mästare 2017 för herrar blev 

Linköping efter att de 
slagit Polisen i finalen. 
På damsidan stod Järfälla 
högst på pallen efter att de 
fått revansch på Neptun 
som dem förlorade SM-
finalen mot tidigare under 
våren. Återigen blev det 
en jämn finalmatch lagen 
emellan. Järfälla vann 
tillslut med uddamålet 
7-6. För Linköpings herrar 
innebar segern att laget 
vunnit fyra av fem möjliga 
Beach SM-turneringar. För 
Järfällas damer innebar 
segern att de bärgade sitt andra  
Beach-SM guld. 

Internationellt deltagande

Under året hölls Nordiska & Baltiska 
Ungdomsmästerkapen i Litauen 
där Sverige deltog med ett U15 och 
U17 lag. U17 laget hamnade på en 
hedersvärd fjärde plats och U15 vann 
silvermedaljen efter en mycket jämn 
finalmatch mot Danmark. 

Det är glädjande att se U15-lagets 
framgångar då spelarna tillhör första 
generationen vattenpolospelare som 
fostrats i barn och ungdomskoncept 
Poolkampen.

I NM för klubblag blev Järfällas damer 
nordiska mästare efter att ha slagit 
finska Turun Uimarit, från Åbo i 
finalen. 

Svenska Cupen

För första gången på många år 
arrangerades Svenska Cupen 
i vattenpolo. Cupen bestod av 
två cuphelger och ett slutspel. 
Slutspelshelgen som spelades i 
Eriksdalsbadet i Stockholm bestod 
av 8 lag som gjorde upp om att bli 
Svenska Cupen Mästare i antingen 
dam- eller herrgruppen. Järfälla 
avslutade ett redan framgångsrikt år 
med att knipa guldet både på dam-och 
herrsidan.  

Övrigt

Fyra svenska domare haft inter- 
nationella domaruppdrag där de 
fått döma både landskamper och 
klubblagsmatcher. I samband med 
sommarlägret för barn i Västerås hölls 
tränarutbildningen Simlinjeassistent 
grön för ett dussin ungdomar. 

Arbetet med att locka fler barn och ungdomar till 
vattenpolon som inleddes för drygt fem år sedan 
fortsatte även under 2017. 
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KONSTSIM

Malin Gerdin under VM i Budapest
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Tävling

Tävlingsåret 2017 bjöd på ett flertal 
minnesvärda prestationer. En sådan 
var Malin Gerdins 21:a plats i tekniska 
soloprogram på VM i Budapest, vilket 
toppade hennes resultat från VM 
Barcelona 2013. Även vägen fram till 
VM kantades av framgångar med 
bl.a. en meriterande 8:e plats på FINA 
World Series-tävlingen på Las Palmas 
och en silvermedalj från Austrian 
Open några veckor senare. 

En annan fin prestation var Sandra 
Freund och Ella Kornelsons 19:e plats 
i par på Comen Cup, en tävling som 
brukar betraktas som inofficiella VM 
för denna åldersklass. 

Ytterligare andra bedrifter var att 
ungdomslandslaget återigen lyckades 
erövra ett brons i lag på stortävlingen 
Christmas Prize (endast 0,003 poäng 
ifrån silvret), och placerade sig precis 
utanför prispallen i partävlingarna i 
Hungarian Open. 

Det finns också anledning att lyfta 
fram vår mastersverksamhet som 
är under uppbyggnad och som 
resulterade i fina musiksimningar 
under Masters-VM i Budapest.

SM och JSM genomfördes, 
sammanslaget i juni i samarbete med 
Täby Synchro och USM genomfördes 
i maj med Örebro Simallians arrangör. 
RM genomfördes i november i 
samarbete med Jönköpings SS.

Bredd och 
utvecklingslag

Det nationella 
breddlägret som 
även under 2017 
genomfördes i 
samarbete med Örebro 
Simallians blev en 
framgång med ett stort 
antal aktiva och tränare 
från många olika 
föreningar. 

På lägret erbjöds 
träning för alla 
nivåer och förutom 
grundläggande teknik, 
fick grupperna öva in 
ett lag tillsammans. 
Lagen visades sedan upp inför en 
entusiastisk publik. Det har också 
genomförts ett flertal breddläger på 
lokal nivå med lyckade resultat. 

I samband med breddlägret 
genomfördes även ett läger för det 
s.k. utvecklinglaget där yngre lovande 
simmare i åldrarna 12-16 år deltog. 
Tränare för utvecklingsgruppen var 
Malin Gerdin och Angelica Jonasson. 
Ytterligare ett antal utvecklingsläger 
har genomförts under året. 

Utbildning och utveckling

Ytterligare ett fokusområde under 
2017 har varit kompetensutveckling 
för olika målgrupper. Exempelvis 
har vi genomfört en endags tränar- 

och domarclinic med fokus på de 
nya regler som FINA har beslutat 
om. Under clinicen gick Thomas 
Röhss från konstsimsutskottet 
igenom de nya figurgrupperna och 
tekniska element som nu gäller. 
Under hösten genomfördes även 
en domarutbildning (en s.k. D1:a) i 
Växjö. En av våra FINA-domare, Eva 
Svensson, var kursledare. 

Under hösten drog vi också igång våra 
tränarutbildningar i konstsim som 
legat nere under några år. Den första 
kursen i vår nya utbildningsstruktur—
Konstsimstränare Bas—genomfördes 
av Caroline Rissve och attraherade 
inte mindre än 24 entusiastiska 
kursdeltagare(!). Detta bådar gott inför 
framtiden. 

Tävlingsåret 2017 bjöd på ett flertal minnesvärda 
prestationer. Nu implementeras nya 
utbildningsstrukturen för tränare på bred front. 
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ÖPPET VATTEN

Dennis Wilkman, Stockholmspolisens IF, tävlar i öppet vatten under SM-veckan 2017 i Borås
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Antalet sanktionerade tävlingar 
var ungefär det samma i antal som 
året innan. De flesta tävlingarna 
genomfördes i Mellansverige och 
det var lite färre arrangemang i de 
norra och södra delarna av landet. 
Tävlingarna utökades med fler 
distanser men framförallt utvecklas 
arrangemanen i sin helhet med 
kringaktiviteter för deltagare och 
besökare. 

Internationella tävlingar 
Under säsongen tog simmarna 
ännu ett steg framåt i sin utveckling 
och med många lopp så ökade 
deras erfarenheter då de var med 
och representerade Sverige i tufft 
internationellt motstånd både på 
senior och juniornivå. 2017 var oförsta 
gången Sverige hade med ett lag på 
ett internationellt mästerskap på JEM i 
distansen 4 x 1250m.

Europacupen i Eilat 
Tre svenska simmare gjorde 
tävlingspremiär under goda 
tävlingsförhållanden. Elliot Sodemann 
gjorde debut på 10K och gjorde ett 
bra lopp med kloka beslut. Den 
mer erfarne Tim Arnesen simmade 
samma distans under 2 timmar för 
första gången. Ellen Olsson hade det 
kämpigt och simmade slutligen in på 
17:e plats.

Europacupen i Köpenhamn 
Mitt i den danska huvudstaden 
simmades det tre varv runt 

Christiansborg slott och Kristian Kron 
tog befälet från start men mattades 
mot slutet och simmade ändå in på 
en nionde plats. Christopher Jedel 
hade ett starkt slutvarv och kom in på 
en femteplats. Samma placering fick 
också Ellen Olsson.

World Cup i Hong Kong 
I samband med världscupen i Hong 
Kong så blev svenska landslaget i 
öppen vatten inbjuden att besöka 
Tokyo och träna och tävla i Japan.  
Sverige representerades av Ellen 
Olsson och Elliot Sodemann med 
Mikael Rosén som ledare. Bra 
erfarenheter och nya upplevelser att 
ha inför framtiden samlades in av de 
svenska deltagarna.

JEM i Marseilles 
Elliot Sodemann, Victor Johansson, 
Hanna Eriksson och Emma Sundstedt.
var uttagna till JEM. De svenska 
simmarna gjorde ett bra mästerskap 
med tre top-10 placeringar. Bästa 
prestationen stod Victor för med en 
utmärkt 5:e plats på 10K och inte långt 
efter simmade Elliot in på en nionde 
placering. På distansen 4 x 1250m 
gjordes starka simningar som till slut 
belönades med en 7:e plats. 

NM i Middelfart 
När Nordiska Mästerskapen 
genomfördes i danska Middelfart 
så tog Sverige hand om de flesta 
medaljerna. Med starka avslut och 
taktiska simningar så bärgades sju 

medaljer av de blågula deltagarna. 
Sammanfattningsvis blev det en 
dubbelseger på 5K med Christopher 
Jedel som segrare och Elliot Sodemann 
som knep silvret. På samma distans 
tog även Marcus Holmquist brons 
i juniorklassen. På den dubbla 
distansen tog Sodemann revansch 
och kunde ohotad slå handen i 
målplattan som segrare med Jedel 
på tredjeplatsen. Var Elliots seger 
övertygande så var Ellen Olssons, 
om än ännu mer överlägsen, då hon 
visade klass på damernas millopp och 
korades till årets nordiska mästarinna 
på den olympiska distansen.

Crossing Yangtse i Wuhan 
I provinsen Hubei och 9-miljonstaden 
Wuhan simmades för 43:e gången 
den kinesiska stortävlingen i floden 
Yangtze och ännu en gång blev det en 
svensk seger. Kristian Kron och den 
regerande mästaren Simon Wanna 
hjälpte varandra att korsa floden 
och var de två simmarna som var 
starkast, snabbast och framförallt 
de med bäst taktik. I det extremt 
strömma vattnet samarbetade de med 
draghjälpen och lyckades till slut ta 
en dubbelseger. I damklassen var det 
bara tre kinesiska simmerskor som 
lyckades nå mållinjen. Alla de andra, 
inklusive Ellen Olsson och Hanna 
Eriksson, hamnade i vågorna och 
fastnade i strömfåran och sveptes med 
i strömmen och fick plockas upp en 
bra bit från mållinjen. 

Säsongen 2017 började lite kall men både temperaturen i 
vattnet och intresset för att simma öppet vatten fortsatte att 
öka. I år ställde även flera etablerade bassängsimmare upp 
och provade på att simma i det fria och utmanade de mer 
rutinerade öppet vattensimmarna. 
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Tävlingslicens 
Antalet unika tävlingslicenser ökade till 585 stycken 2017. 
Jämfört med säsongen 2016 där det var 278 licenser så var 
ökningen till 2017 över 100%.

Open Water Trophy 
Årets Open Water Trophy (OWT) innefattade nio 
deltävlingar där simmarna kunde tillgodoräkna poängen 
på sex av dem. Ny tävling för säsongen 2017 var 
Vidösternsimmets 6 km lopp. Följande tävlingar ingick i 
2017-års Open Water Trophy:

Runn Open Water  Falun 
Jönköpings Open Water  Jönköping 
Vansbrosimningen  Vansbro 
Älvsimmet   Sollefteå 
Götakanalsimmet   Sjötorp 
Vidösternsimmet   Värnamo 
Lögastrandsimningen  Västerås 
Riddarfjärdsimningen  Stockholm 
Göteborg Simmet   Göteborg

Efter den sista deltävlingen var färdigsimmad kunde det 
konstateras att många har varit med tidigare men också att 
några nya namn kom in och ruskade om slutställningen. 
I toppen på damsidan var det samma simmare som även 
i år kämpade om slutsegern. Här finns det fortfarande 
många namnkunniga bassängsimmare som ännu inte har 
lockats eller haft möjlighet att delta i touren. Bland herrarna 
så var det fler av de etablerade och meriterade svenska 
långdistansarna som under året genomförde någon av de 
öppet vattentävlingarna som fanns på tävlingskalendern. 

Resultaten Open Water Trophy 2017

Herrar

1  Kristian Kron Helsingborgs Simsällskap 90 p 
2  Simon Wanna Karlstad Simsällskap 78 p 
3 Lukas Steiner Västerås Simsällskap 69 p

Damer

1 Åsa Annerstedt Falu Simsällskap  81 p 
2 Malin Jonsson Jönköping Simsällskap 66.5 p 
3 Elin Thörner Karlstad Simsällskap 53 p

Vansbrosimningen 
Vansbrosimningen och dess organisation hade i år lyckats 
locka många duktiga simmar till Dalarna och de 3000 
metrarna. På prispallens tredje plats hittade vi Sarah Bosslet, 
och framför henne i resultatlistan hittade vi  två italienskor. 
Martina De Memme segrade några kroppslängder före sin 
landsmaninna Alice Franco. Bästa svenska blev Ellen Olsson 
på femte plats och på placeringen efter simmade Hanna 
Eriksson in. 

Herrarnas lopp blev det snabbaste i historien och det 
gamla banrekordet suddades ut av den tyske OS-simmaren 
Andreas Waschburger. Han tog hand om förstaplatsen med 
tiden 29.46 efter ett väldisponerat lopp. Den som lyckades 
bäst att stå emot det höga tempot var Christopher Jedel 
MASS. Han simmade respektlöst och när 1km återstod gick 
Jedel upp jämsides med tysken. Med sin karaktäristiska stil 
simmade sig även Christopher sig in under halvtimmen. 
Jedels tid blev fina 29.56.  Fjorårstvåan Simon Wanna 
lyckades slå en av de australienska bröderna Rollo och 
tysken Christoph Fildebrandt och tog hand om fjärdeplatsen 
i årets lopp.

Som vanligt hade Vansbrosimningens organisation 
jobbat hårt inför årets tävling. Kul att se att fler och fler 
internationellt meriterade simmare ställer upp för varje år. 
Detta gör att kvalitén blir bättre och prestigen att stå där som 
segrare ökar. Det är också ett bra tillfälle för alla svenska 
simmare att mätas med varandra samt få en inblick i vad 
som krävs för att kunna prestera på den internationella 
arenan. Hatten av för Vansbrosimningen!

Förutom alla olika distanser simmaren har möjlighet 
att delta på under arrangemanget finns även Swimrun, 
Triathlon och ett cykellopp på 12 mil. Nytt för i år och med 
på tävlingsprogrammet 2018 genomfördes också ett testlopp 
på 10K simning. I fantastisk natur simmades detta lopp där 
de sista tre kilometrarna var på den klassiska banan som till 
slut ledde mot mållinjen. Bra initiativ som säkert komma 
locka många att prova på för att testa sina gränser.

SM i Borås 
Årets svenska mästare korades mitt i centrala Borås 
under SM-veckan dagen efter bassängsimningen var slut. 
Tävlingarna blev som vanligt spännande och det var lätt för 
publiken att överblicka deltagarna på den kilometerlånga 
banan. Med en övertygande simning och bra avslutning 
vann till slut Helsingborgs Simsällskaps Kristian Kron guld 
på 5K strax före Mölndals Christopher Jedel. Bronspengen 
tog den rutinerade Simon Wanna från Karlstad SS hand om.
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Emma Rotstam korades återigen 
till årets svenska mästarinna. 
Järfällasimmerskan gav aldrig de 
andra en chans utan kunde ohotat 
ta hand om årets titel. Efter många 
lopp i bassängen dagarna innan fanns 
inte krafterna att ge Emma en match 
men trots det så lyckades Hanna 
Eriksson från Jönköpings Simsällskap 
komma tvåa och åter igen blev det en 
bronsmedalj till Karlstad SS genom 
Elin Thörner. Juniormästare blev 
Max Sundberg Väsby SS och Emma 
Rotstam Järfälla Simsällskap.

Årets Öppet vattensimmare 
Ellen Olsson, Skåre Swim Club & 

Saarbrucken, och Christopher Jedel, 
Mölndals Allmänna Simsällskap, 
utsågs till Årets kvinnliga respektive 
Årets manlige öppet vatten-simmare. 
Ellen var obesegrad och bästa svenska 
i alla de lopp hon genomförde under 
säsongen. 

Christopher får priset för sina 
offensiva simningar och andraplatsen 
i årets Vansbrosimning i tufft 
internationellt motstånd och SM 
tillsammans med sina titlar under 
NM och den fina 5.e platsen på 

Europacupen i Köpenhamn.

Även om Ellen tagit ytterligare steg 
mot den yppersta iinternationella 
konkurrensen, så väntar vi 
fortfarande på det stora genombrottet 
och att hon ska få en chans att få visa 
sin kapacitet. Förhoppningsvis redan 
under 2018!
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Mästerskapstävlingar 
Mästerskapsmanualer har uppdaterats 
under året för att underlätta för 
arrangörer att planera och genomföra 
tävlingarna. Besök hos föreningar 
har genomförts under året inför 
tävlingarna och en utvärdering har 
gjorts efter avslutat mästerskap. 
Beslut att bemanna mästerskapen med 
förbundsfunktionärer samt ställa upp 
med administrativ hjälp har gjorts och 
kommer börja gälla från 2018. 

SM i simning i Eskilstuna 
I Eskilstunas fina simanläggning 
avgjordes masters-SM. Även i år var 
intresset och viljan stor att prestera 
i bassänggen men för många är det 
lika viktigt att umgås och träffas vid 
sidan om på kanten. Antalet starter 
var nästan 2000 med deltagare från 
norr till söder men vi såg också 
deltagare från andra nationer som 
Norge och Danmark men även 
deltagare från Sydafrika deltog. 
Resultaten var bra och rekorden 
var många. Europarekord slogs av 
Erik Forslund, Gunilla Rasmuson, 
Daniel Lönnberg, Anette Philipsson 
och i lagkapp Täby S och Hellas. 
Höjdpunkterna under tävlingsdagarna 
var många men lite extra är det nog 
ändå när ett världsrekord noteras. 
I Eskilstuna fick vi bevittnat tre 
stycken. Sydafrikanen Tim Shead som 
slog rekordet på 200 bröstsim och i 
lagkappen slog Daniel Lönnberg det 
gamla rekordet på 50 ryggsim med 

26.60 på startsträckan. Mest applåder 
och hyllningar gick dock till Kerstin 
Gjöres när hon, två gånger simmade 
fortare än någon annan i världen på 
50 ryggsim i  åldersklassen 90-94 år. 
Kerstins tid 1.04.17 belönades också 
med den högsta FINA-poängen under 
tävlingen. På herrsidan gick samma 
pris till Tim Shead och hans segertid 
2.48.26 på 200 bröst i åldersklassen 
65-69.

Masters-SM Öppet vatten i Borås 
I samband med SM-veckan 
arrangerades mästerskapet i centrala 
Borås. Distansen var 3 km och 
simmades på en rundbana i Viskans 
vatten. 

Masters-SM Simhopp i Lund 
9-11 juni avgjorde Masters-SM 
i simhopp i Lund och tävlingen 
genomfördes i Högevallsbadet och SK 
Poseidon och Svensk Simidrott bjöd in 
hoppare till Skåne för att tävla, umgås 
och ha det trevligt vid sidan om.

Masters-VM i Budapest, Ungern 
Deltagarna var väldigt nöjda med 
mästerskapet och beskrev upplevelsen 
på ett positivt sätt. Som vanligt 
när svenska deltagare är med, så 
resulterar det i rekord och medaljer. 
Mästerskapet i Ungern var inget 
undantag och sammanfattningsvis 
togs 15 guldmedaljer, 17 silver samt 
11 bronsmedaljer. Guldmedaljerna 
togs av simmarna Kerstin Gjöres, 
Anette Philipsson, Bitte Axling, 

Camilla Johansson-Sponseller, Erik 
Forslund och Leo Bielicz. Isabella 
Gustavsson tävlandes för SK Poseidon 
tog också guld i åldersklassen 25-29 år 
i simhopp.

NM i simning i Köpenhamn,  
2017 simmades Masters-NM i 
grannlandet Danmark. Totalt 79 
gånger fick svenskar kliva överst upp 
på prispallen. Två svenska rekord 
noterades av Anette Philipsson, LASS 
och Nyköpings Simsällskaps Conny 
Mindemark

SM i simning i Umeå 
I slutet av november samlades 
simmare i Umeå för att under 
två dagar genomföra årets sista 
mästerskap. Totalt slogs det 24 
Svenska rekord. Klubbstriden var 
oviss ända in mot slutet men slutade 
med att SK Neptun segrade före ett 
starkt Umeå SS. Efter sista grenen så 
bjöds det på kamratfest med mat, dans 
och välförtjänt återhämtning och vila.

Svensk Simidrott och Glen 
Christiansen Mastersstipendium 
Årets stipendium tilldelades i år Bo 
Hultén för hans insatser för svensk 
masterssimning och motiveringen löd: 

2017 års Masterstipendium tilldelas  
Bo Hultén för alla hans insatser för  
Svensk Mastersimning. Bosse har 
under sina många år på kanten, bakom 
dataskärmen och genom sina många 
uppdrag som speaker och kommentator 
blivit en profil som många idag förknippar 
med Svensk Simidrott. Hans stora 
intresse för simning och hans enorma 
erfarenhet av denna idrott tillsammans 
med skånsk envishet och humor har 
bidragit med att öka intresset och utveckla 
mastersimningen på klubbnivå, nationell 
och internationell nivå.

Svenska mastersidrottare visade att de är med och slåss 
om de ädlaste medaljerna och noterade fina resultat 
på nationella och internationella mästerskap i alla våra 
simidrotter under säsongen. Även om antalet tävlingar inte 
har ökat nämnvärt så kan det konstateras att de tävlingar som 
arrangerades under året lockar till fler starter än tidigare.
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Fortsatt stort intresse för simning 
De verksamheter som våra 
simföreningar har som inriktar sig 
mot simning som motionsform och 
hälsobefrämjad verksamheter ökar 
och innefattar en rad olika aktiviteter. 
Med tanke på Strategi 2025 är detta 
ett område som kommer prioriteras 
och som utvecklas vidare kommande 
verksamhetsår. 

Vi ser att många vill lära sig att 
behärska fler simsätt eller förbättra sin 
simkunnighet. En del använder dessa 
kunskaper för att ställa upp och tävla 
där simning krävs eller är ett moment 
som behöver behärskas. Många vill 
också lära sig bemästra simning för att 
på så sett kunna motionera och känna 
sig trygg och säker i vattnet. 

Ett antal åtgärder har gjorts som 
framförallt riktat sig mot simning i 
öppet vatten men arbetet fortsätter 
med att utarbeta material och 
projekt som även riktar sig mot 
bassängverksamhet. 

Gemensam anmälningssida 
2017 var den första året med den 
av Svensk Simidrott framtagna 
webbplatsen Open Water Entry. Sidan 
är en gemensam tävlingskalender 
för alla våra sanktionerade tävlingar 
i öppet vatten. Målsättningen är 
att underlätta för alla deltagare att 
hitta alla tävlingar, administrera 

sin anmälan och betalning samt på 
ett samlat ställe kunna få all den 
information som behövs för att 
delta i ett lopp. Samtidigt var en 
målsättning också att underlätta för 
våra arrangörer och förenkla deras 
administration och minska den tid 
som krävs inför att arrangera en öppet 
vatten-tävling. 

Förhoppningarna är också att 
marknadsföringen och synligheten ska 
leda till att ökat deltagarantal. 

I slutet av året så hade alla tävlingar 
och information för säsongen 2018 
lagts upp och anmälningarna hade 
öppnat på ett flertal arrangemang 
www.openwaterentry.se.

Folksam 
Även inför 2017 gick Svensk 
Simidrott  in och säkrade upp 
försäkringsbehovet för de deltagare 
som anmälde sig till någon av 
de, av Svenska Simförbundets 
sanktionerade tävlingar, i öppet 
vatten och dess motionsklass.  Detta 
innebar att samtliga deltagare oavsett 
tävling, klass eller distans hade ett 
försäkringsskydd.

Prova på-dag 
I början av maj arrangerades, 
åter igen, en prova på-dag i 
öppet vatten. I år gjordes detta i 
Tyresö och fina Tyresö Aquarena. 

Svensk Simidrott tillsammans 
med våra sammarbetspartner 
Vansbrosimningen och Medley stod 
bakom arrangemanget som riktade 
sig till alla som var intresserade av 
simning i allmänhet och öppen vatten 
i synnerhet. 

Fredrik Lundin, Per Englund, Daniel 
Lönnberg och Annika Gardell 
tillsammans med personal från 
Medley med flera såg till och höll 
träningar där teknik och tips lärdes ut 
till deltagarna i vattnet och på land. 
Föreläsningar och landträning var 
andra inslag under dagen. Deltagarna 
hade också möjlighet att testa och 
handla simutrustning från en rad 
leverantörer som var på plats denna 
lördag.

Öppet vatten-möte 
Ett öppet vatten-möte med 
representanter från våra arrangörer 
av Öppet vatten anordnades. Dagen 
innefattade en rad intressanta 
diskussioner och på programmet 
stod ett antal inslag som rörde årets 
tävlingar och framtida önskemål och 
förslag för att utveckla tävlingarna och 
arangemangen i framtiden.

Open Water Trophy 
Denna säsong var inget undantag utan 
även i år genomfördes Open Water 
Trophy (OWT) på nio olika platser 
runt om i Sverige. OWT innefattar 
en tävlingsklass där det går att tävla 
om penningpriser och poäng. Men 
Open Water Trophy vänder sig även 
till motionärer där de som ställer upp 
och genomför minst fyra simningar 
som ingår i årets tävling erhåller en 
fin statyett. I år var det ett 40-tal som 
skickade in sina resultat och erhöll 
årets nya statyett. 

Att motionera och aktivera sig för att bibehålla eller förbättra 
sin hälsa och sitt fysiska och psykiska välbefinnande är det 
många som försöker få in i sina vardagliga rutiner. Simidrotten 
märker av detta genom fortsatt stort intresse att besöka 
simhallar och anmälningstrycket på vuxenverksamheter 
och motion hos våra medlemsföreningar är fortsatt hög och 
intresset fortsätter att stiga.
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MARKNAD

Utveckling av våra partnerskap fortsätter.  Att skapa goda 
förutsättningar – baserat på affärsmässighet och kreativitet 
- för befintliga och nya partners blir allt viktigare i ett 
medielandskap i starkt förändring. De goda resultaten i VM, 
EM och WC, varav de flesta direktsändes i SVT på bästa 
sändningstid, har bidragit till att förutsättningarna för våra 
samarbetspartners har förbättrats under året.    

     

Vi har under året inlett samarbeten 
med två nya partners;  Apollo Sport 
och Svenska Spel.  

Avtalet med Apollo omfattar 
såväl träningsresor (träningsläger 
för landslag samt erbjudande 
till föreningar) som resor till 
tävlingar.  Apollo får i gengäld 
möjlighet att använda material från 
landslagets vistelser hos dem i egen 
marknadsföring. 

I avtalet finns även en utbildningsdel, 
som innebär att vi kommer att utbilda 
personal från Apollo till simlärare. 
Apollo erbjuder sedan tidigare 
simundervisning på ett antal av sina 
koncept- och sporthotell och framöver 
kommer denna undervisning, tack 
vare utbildningsdelen, att bygga på 
vår pedagogik. 

Svenska Spel har tillsammans med 
Riksidrottsförbundet (RF) tagit 
initiativet till ett riksomfattande 
program mot stillasittande bland barn 
och ungdomar. Svensk Simidrott och 
ett 60-tal andra förbund har ingått 
ett samarbete med RF kring projektet 
”Framåt för fler i rörelse” som 
lanserades under hösten. Projektet 
har hittills synts med exponering och 

reklamfilmer under bl.a. Sum-Sim och 
SM.

Open Water Trophy genomfördes 
tillsammans med arrangörerna på 
nio olika orter runt om i landet. För 
första gången genomfördes turnén i 
vår egen regi, utan hjälp av separat 
aktiveringsföretag.  

Samarbetet med Vansbrosimningen 
har fortlöpt enligt plan under året, 
med bl.a. Vansbo Vattenprovet, ett 
simkunnighetsprojekt i öppet vatten 
för barn och ungdomar och ett 
gemensamt temanumret i tidningen 
Aqua.

Bästa Tvåan, Trean, Fyran som 
genomförs i samarbete med Medley 
engagerade ca. 2 500 startande 
skolbarn på 32 orter.

TV-exponering

Totalt innebar året över 80 timmar 
TV-sänd simsport och en ackumulerad 
TV-publik på totalt 107 miljoner 
tittare (källa: Upplevelseinstitutet). 
Drygt 25 miljoner svenska TV-
tittare under VM och ca. 15 miljoner 
under EM bidrog till ett riktigt bra 
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år exponeringsmässigt för 
Svensk Simidrott och våra 
partners.  

Med dessa siffror, och med 
tanke på att det är året efter 
ett OS, ser vi tydligt att 
intresset för Svensk simidrott 
stabiliserats på en mycket 
hög nivå. 

Hela 20 % av den vuxna 
befolkningen är mycket 
intresserad av att följa 
simning på olika plattformar. 
Vi märker samtidigt en 
positiv trend i intresset hos 
unga.  Med en ökning från 
13%  till 16 % i målgruppen 
16 – 29 år uppvisar simning 
störst intresseökning bland 
alla mätta idrotter under 
2017 (Källa: SportNavigatorn 
2017).

Även SM-veckan i Borås genomfördes 
med bra TV-siffror. Totalt direktsände 
SVT över 90 timmar från SM- veckan.  
SVT:s täckning av simning, simhopp, 
öppet vatten och beachvattenpolo 
under veckan innebar totalt 14 
miljoner tittarkontakter vilket är fyra 
miljoner fler tittare än året innan.

Utveckling av nya media 

Vår digitala plattform Simidrotts-
TV har under året sänt live från 
såväl Sum-Sim och SM och totalt 
genererades över 2.500 tittartimmar 
under året.  Sum-Sim Riks och 
Sum-Sim i långbana hade vardera 

drygt 2.500 unika visningar och SM i 
kortbana ca. 3.700 unika visningar. 

Annonsförsäljningen av banners på 
våra hemsidor har fortsatt enligt plan 
under året.

Övriga aktiviteter

I samband med EM i Köpenhamn 
i december genomfördes en resa 
för våra samarbetspartners som 
var mycket uppskattad. Förutom 
bra simtävlingar i sig gav dagarna i 
Köpenhamn tillfälle för diskussioner 
med våra samarbetspartner om olika 
projekt. Vi fick även en ”behind 
the scene” visning av det Danska 
Simförbundet som gav värdefull input.
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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. 

Förutom svensksimidrott.se, 
finns det även ett antal andra 
webbplatser för våra verksamheter. 
Den mest välbesökta av dessa är 
Mästerskapssidan där vi under 
året presenterar resultat, bilder och 
kommentarer från utvalda sim- 
och simhopptävlingar. Den mest 
välbesökta tävlingen var även i år 
Sum-Sim. Även sim-VM i Budapest 
hade fina besökssiffror. 

Tillsammans med våra 
samarbetspartners har vi ett 
antal webbplatser. Bland annat 
Swim of Hope i samarbete med 
Barncancerfonden och Bästa tvåan, 
trean Fyran i samarbete med Medley. 

Sociala medier 
Sociala kommunikationskanaler är 
utöver vår hemsida ett av de viktigaste 
sätten för Svensk Simidrott att få 
synlighet. Samtliga Facebooksidor har 
under året ökat antal följare. Även 
Sweswimteams Instagramkonto har 
haft en uppgång i antalet följare. 

Material 
Som ett komplement till 

verksamhetsberättelsen har en 
broschyr kallad "Detta är Svensk 
Simidrott" tagits fram för att på ett 
lättsamt och inspirerande sätt berätta 
om vår verksamhet. 

Under året har fyra artiklar till 
den internationella tidningen FINA 
publicerats.

Ett nytt grafiskt koncept har 
tagits fram till vår webbplattform 
Simidrotts-tv. Det har även tagits fram  
nytt presentationsmaterial genom en 
ny powerpointmall. 

Nytt informationsmaterial har 
under året tagits fram till de olika 
simidrotterna.

Tidningen Aqua 
Medlemstidningen Aqua som postas 
till alla licensierade simidrottare 
har utkommit med fyra nummer 
under året. Årets andra nummer 
samproducerades med vår 
samarbetspartner Vansbrosimningen. 
detta nummer distribuerades även till 
samtliga av Vansbrosimningens öppet 
vattendeltagare.

Press och Media 
Svensk Simidrott har nära samarbete 
med media och mediaintresset 
har varit stort under året. Förutom 
personliga kontakter med ett antal 
journalister, har även pressträffar inför 
utvalda tävlingar genomförts. 

Mediaguider med samtliga deltagare   
i de internationella mästerskapen har 
tagits fram.

Vi har under året skickat ut 19 
pressmeddelanden till valda 
målgrupper.

Digitala medier 
Under året har ett arbete med att hitta 
en strategi för ökad digital närvaro 
och kartläggning om vilka resurser, 
verktyg och system som krävs 
påbörjats.

Strategi 2025 
Ett stort arbete har lagts ner på 
projektet med framtagande av 
vår nya strategiplan. Både genom 
framarbetande av innehåll och 
genom den grafiska formgivningen 
av både Strategi 2025 och den 
efterföljande versamhetsinriktningen 
och tillhörande verktyg för 
implementering. Även under 2018 
kommer arbete med att ta fram fler 
vertyg och att implementera strategin 
att fortsätta. 

Inkludering 
Som ett led i arbetet med Strategi 2025 
påbörjades under hösten ett arbete 
med inkludering och delaktighet. 
För att manifestera alla människors 
lika rättigheter och värde kommer 
Simborgarmärket under 2018 att vara 
regnbågsfärgat. Svensk Simidrott 
kommer även att genomföra en rad 
aktiviteter för att manifestera att vi vill 
skapa en idrottsmiljö öppen för alla.

Ett stort arbete har under 2017 lagts ner på att arbeta med 
framtagandet och grafisk formgivningen av Strategi 2025 och 
tillhörande 2-åriga Verksamhetsinriktningen. Även under 2018 
kommer arbetet med att implementera strategin att fortsätta
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Simidrottsforum 
Simidrottsforum 2017 anordnades 
22-23 april i Göteborg där 
Svensk Simidrottens Strategi 
2025 presenterades. Syftet med 
föreläsningarna och de valbara 
passen var att de skulle ge eftertanke 
och verktyg för att arbeta med 
implementering av den nya 
strategin. I programmet varvades 
inspirationsföreläsningar av bland 
annat David Lega och Anne Carlstedt 
med valbara pass där olika föreningar 
berättade om hur de jobbat med vissa 
av de bitar som ingår i Strategi 2025.

Utbildning i inkludering 
Som ett led i arbetet med inkludering 
i enlighet med Strategi 2025 har 
det under hösten genomförts flera 
aktiviteter för att ge personalen 
mer kunskaper och verktyg för att 
kunna arbeta med dessa frågor. SISU 
Idrottsutbildarna har tagit fram en 
utbildning om inkluderande idrott 
som genomfördes under oktober och 
november. Flera från personalen och 
däribland utvecklingskonsulenterna 
gick denna utbildning. Den 20 oktober 
genomfördes en utbildningsdag 
för personalen där delaktighet 
och medbestämmande stod på 
programmet under förmiddagen. 
Under eftermiddagen berättade Kajsa 
Hasselström Schmidt och Kenneth 
Magnusson vad parasimning är och 
hur processen för integreringen ser ut. 
Dagen avslutades med Jonatan Wik, 
sportchef i Spårvägen Simförening, 
som berättade om hur de arbetar med 
parasimning och inkludering. 

Utbildning konstsim 
Under 2017 togs en ny 
utbildningsstruktur för konstsimmet 
fram. Utbildningsstrukturen består, 
liksom övriga simidrotters, av tre 
olika nivåer där den övre nivån 
innehåller licenskurser som på sikt 
kommer kunna ge tränarlicens. 
Som ett steg i implementeringen av 
utbildningsstrukturen genomfördes 
en första utbildningen riktad till 
konstsimstränare då konstsimstränare 
bas arrangerades 13-15 oktober i 
Örebro. Intresset för kursen var 
stort och 25 deltagare ägnade, under 
ledning av Caroline Rissve, helgen 
åt grunderna i konstsim tillsammans 
med ledarskap, livräddning, säkerhet 
och planering allt med utgångspunkt i 
utvecklingstrappan för konstsim.

Licenskurser 
Det är fortsatt högt tryck på 
licenskurserna. Under 2017 gick 
133 personer tre olika licenskurser. 
Licenskurserna erbjuds främst till 
tränare för simning och simhopp men 
förhoppning är att på sikt även kunna 
erbjuda dessa kurser till tränare i 
övriga simidrotter. 

Den 18-19 mars gick licenskursen 
Simidrottens ledarskap i Malmö 
med 55 deltagare fördelat på två 
inriktningar en mot barn och ungdom 
och en mot junior/senior. Under 
helgen 17-19 november gick 75 
simidrottsledare licenskurser med två 
olika inriktningar. Licenskursen med 
kort- och långsiktig träningsplanering 
riktade sig till simtränare med aktiva 

i utvecklingsstadie 4-7 och leddes av 
Henrik Forsberg och Johan Wallberg. 
Den andra licenskursen – att leda 
barn riktade sig till simidrottsledare 
för utvecklingsstadie 1-3 med flera 
externa föreläsare. Bland annat 
föreläste Ulrika Myhr legitimerad 
fysioterapeut och barnspecialist 
om motorisk utveckling, Kristina 
Henkel från Olika förlag höll en 
föreläsningen om normkreativitet 
i vardagen, och Maria Ståhl från 
SISU Idrottsutbildarna hade en 
workshop om barns delaktighet och 
medbestämmande. 

FINA Diving Certification School 
Helgen 8-10 december arrangerade 
svensk Simidrottt tillsammans med 
FINA en internationell kurs för 
simhoppsdomare; FINA Diving 
Certification School. Kursen 
arrangerades i samband med Nordiska 
junior- och seniormästerskapen 
i simhopp. Förutom teoretisk 
utbildning fick domarna vara med 
och skuggdöma under mästerskapet. 
Totalt deltog 17 domare från 11 olika 
länder. Sverige hade fyra domare med 
på kursen. Alla kursdeltagare blev 
godkända på både skuggdömningen 
och det skriflitiga provet och fick sitt 
intyg från FINA. Kursledare var Klaus 
Dibiasi från Italien och Frans V.D 
Konijnenburg från Nederländerna.

Utbildning på webben 
Eftersom arbetet med utbildningar på 
webben dragit ut på tiden, ansöktes 
det om pengar från RF för att kunna 
projektanställa enbart för detta 
ändamål. En rekryteringsprocess 
genomfördes under hösten och 
Mattias Tuneskog påbörjar i januari 
2018 detta arbete. 

Under 2017 togs det fram en utbildningsstruktur för 
konstsimmet och den första utbildningen för konstsimstränare 
kunde äntligen genomföras. Licenskurserna fortsätter att vara 
uppskattade med högt deltagarantal. 
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Efter att 2016 var ett övergångsår för 
Idrottslyftet där en utvecklingsplan 
för barn- och ungdomsverksamheten 
arbetades fram blev 2017 året då vi 
började arbeta efter utvecklingsplanen. 

Utvecklingsplanen har tre 
fokusområden under 2016-2019: 
Kompetensutveckling av ledare 
och tränare, utveckling av tränings- 
och tävlingsverksamheten och 
simkunnighet som grunden för alla 
våra simidrotter.

Utvecklingskonsulenter i distrikten 
Utvecklingskonsulenterna, som 
under 2017 fanns stationerade i fem 
av Svenska Simförbundets distrikt 
(Mellannorrlands Simförbund, 
Mellansvenska Simförbundet, 
Norrlands Simförbund, 
Västsvenska Simförbundet och 
Östsvenska Simförbundet), 
påbörjade sitt arbete i början av 
året. Utvecklingskonsulenterna är 
anställda på heltid i alla distrikt 
utom Norrland och Mellannorrland 
där det är halvtidstjänster och 
tjänsternas utformning har utgått från 
distriktens olika förutsättningar och 
utvecklingsbehov. 

Fokus under det inledande året har 
framförallt varit att skapa kontakt 

med föreningarna i respektive 
distrikt för att vara ett stöd till 
dem samt skapa kontakt med SISU 
distriken DF för att samordna det 
stöd som finns till föreningarna. 
Under hösten genomfördes även 
en rekrytering för att anställa en 
utvecklingskonsulent i Skånes 
Simförbund med start i början av 
2018. Satsningen är finanseriad 
av Idrottslyftsmedel under tre år 
(2017-2019) och kommer att utvärderas 
kontinuerligt. Förhoppningen är att 
permanenta tjänsterna vid ett positivt 
utfall.  

Simidrott mer för fler 
Projektet ”Simidrott - mer för 
fler” påbörjades i augusti då en 
projektledare på halvtid anställdes. 
Satsningen har som syfte att stärka 
Svensk Simidrott genom att lyfta 
styrkan av flera simidrotter. Vi 
tror att en större öppenhet mellan 
simidrotterna kommer att bidra till ett 
öka antal aktiva inom verksamheten 
och större chans att fler väljer att 
stanna kvar inom simidrotten. 
Projektet är finansierat av Idrottslyftet 
under 2017-2018. 

Idrottslyftet förnyas och vi är mitt inne i en ny 
programperiod för 2016-2019. Målet är att få större kraft 
i utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten och att 
Idrottslytet inte ska ses som en satsning vid sidan av 
ordinarie verksamhet utan som medel för att utveckla 
barn- och ungdomsverksamheten. 

Fakta Idrottslyftet 

Svenska Simförbundet hade 
under året 5 011 800 kr att 
fördela till föreningarna, vilket 
gjorde att 156 föreningar har 
kunnat utveckla sin barn- och 
ungdomsverksamhet genom 863 
satsningar.

Syfte
Att utveckla verksamheten så att 
barn och unga i åldern 7-25 år 
väljer att idrotta i förening och 
stimuleras till ett livslångt idrottande 
i föreningsidrotten.

Mål
Att samtliga SF, utifrån sina unika be-
hov, vid programperiodens slut har 
utvecklat sin verksamhet för barn 
och unga mellan 7-25 år. 
Utvecklingsinsatserna ska vara i 
linje med RF:s anvisningar för barn- 
och ungdomsidrott och leda till att 
svensk idrott utvecklas, samverkar 
med andra aktörer och ger goda 
möjligheter att idrotta i förening.
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Medley bästa tvåan, trean fyran 
Skoltävlingen Medley bästa tvåan, 
trean och fyran arrangeras årligen 
av simidrottsföreningar runtom i 
landet, för elever i årskurs 2, 3 och 
4. Syftet med aktiviteten är att den 
ska uppmuntra skolor till att börja 
öva simning tidigt för att så många 
som möjligt, ska ges möjlighet att bli 
simkunniga så tidigt som möjligt. 
Här ges även en fin chans för den 
lokala föreningen, att visa upp sin 
verksamhet. Under 2017 genomfördes 
tävlingen på 32 orter och aktiverade 
totalt 612 lag, det vill säga 2448 elever. 
Flest skollag, hela 81 stycken, deltog i 
Helsingborgs Simsällskaps tävling. 

Swim Open Stockholm Mini – 
Simkunnighetskul för alla! 
En vecka innan Swim Open 
Stockholm, arrangerades Swim 
Open Stockholm Mini  i fyra 
av Stockholms förorter. Dagen 
arrangerades av Svensk Simidrott 
i samarbete med Stockholms Stad 
och med hjälp av instruktörer från 
Södertörns Simsällskap och Spårvägen 
Simförening. Vi erbjöd en heldag i 
Vällingby simhall, Husbybadet, Tensta 
simhall och Skärholmens simhall. 
Simhallsbesökare kunde bland annat 
ta simmärken, få crawltips och gå en 
tipspromenad för att vinna biljetter till 
Swim Open Stockholm. 

Vansbro Vattenprovet 
Vansbro Vattenprovet är loppet 
där deltagarna får möjlighet att 
testa sin simkunnighet under 
Vansbrosimningen. Loppet 
arrangerades för andra gången 2017 
och 150 personer deltog och simmade 
200 meter, varav 50 meter i ryggläge.

Swim of Hope 
Swim of Hope är Svensk 
Simidrotts samarbete med 
Barncancerfonden, där lokala 
simidrottsföreningar arrangerar 
ett event till förmån för 
Barncancerfonden. Under 2017 
var insamlingsmålet 1 500 000 
kronor och det uppnåddes med 
god marginal. 30 arrangerande 
simidrottsföreningar samlade 
med gemensamma krafter in 
1 750 000 kronor, som delades 
lika mellan föreningarna och 
Barncancerfonden. Detta är 
rekord för Swim of Hope och 
en ökning i mängden insamlade 
medel för fjärde året i rad

Simidrott för alla 
Svenska Simförbundet 
fick  etableringsstöd från 
Riksidrottsförbundet under 2017, för 
att genomföra projektet Simidrott för 
alla. Projektet syftar till att förbättra 
möjligheterna för våra föreningar, 
att hjälpa nyanlända bli simkunniga, 
vilket också bidrar till att fler kan 
ta del av all den verksamhet som 
våra simidrotter har att erbjuda. 
Den 1 februari 2017 började Annika 
Edin sin anställning på 50 % som 
projektledare för projektet.  En 
kartläggning har genomförts kring 
vilket behov av stöd, föreningar har i 
deras arbete.  Resultaten från enkäten 
och mer information om projektet, 
presenterades under Simidrottsforum 
i Göteborg. Under året har även 
två workshops genomförts inom 
projektets ramar. Den första 
arrangerades i samband med Sum-
Sim i Eskilstuna och den andra vid 

Sim-SM i Jönköping. Ett delmål för 
projektet under 2017 har varit att ta 
fram en folder som beskriver Svensk 
Simidrott på olika språk. Foldern är 
nu klar och finns både tryckt och som 
nedladdningsbar pdf. En undersida på 
hemsidan har skapats, där tanken är 
att samla all information om projektet.

Simundervisning – En del av Svensk 
Simidrott 
Svensk Simidrott har tagit fram en 
folder vars syfte är att vara ett stöd för 
våra föreningar när det gäller att ge 
svar på varför en ska välja en förening 
för simundervisning, exempelvis 
i dialog med kommunen. Foldern 
belyser vad Svensk Simidrott är 
samt vad vi vill och står för gällande 
simkunnighetsfrågan. Dokumentet 
har mailats och skickats ut till alla våra 
föreningar och finns även att ladda ner 
via vår hemsida.
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SIMMÄRKEN

Märke   2016 2017
Baddaren grön 30466 32136 

Baddaren blå   33419 32494 

Baddaren gul   20259 19835 

Sköldpaddan   28579 26178 

Bläckfisken 30772 22501 

Pingvinen Silver   23571 23356 

Pingvinen Guld   19098 20442 

Silverfisken   23277 21894 

Guldfisken   22626 22054 

Järnmärket   1468 13640 

Bronsmärket   6670 6618 

Silvermärket   3549 2809 

Kandidaten   2376 2024 

Hajen Brons   13682 13552 

Hajen Silver   11469 11457 

Hajen Guld   7280 7273 

Vattenprovet   6437 4862 

Vattenprovet öppet vatten 1358 758

  

Simsättsmärken  

Simsättsmärke fjäril   624 817 

Simsättsmärke rygg   4167 3089 

Simsättsmärke bröst   3272 3861 

Simsättsmärke crawl   3144 3266 

Magistermärken  

Magister järn   1249 1145  

Magister brons   880 599 

Magister silver   485 423 

Magister guld   468 509 

Guld med emalj   63 54 

Elitmärket   25 31

Simborgarmärken 33633 31333 

Kilometermärken 4569 3707

Simhoppsmärken 4364 3213 

Vattenpolobollen 129 128

SUMMA märken totalt  336 058 st

Diplom 27176 20305 

Pokaler Simlinjen  

Utmanarpokal liten   598 652 

Utmanarpokal mellan   327 517 

Utmanarpokal stor   201 155

  

Plaketter Simlinjen  

Utmanarplakett brons   304 349 

Utmanarplakett silver   167 330 

Utmanarplakett guld   127 150

Våra trotjänare Baddarmärkena är fortsatt populära och
fick pryda affischen för 2017. Sammanlagt såldes över
84 000 baddarmärken årligen både 2016 och 2017!
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Ansvarsnämnden (AN) behandlar 
frågor som rör stadgebrott 
av förening eller enskild 
föreningsmedlem inom simidrotten. 
AN är ett organ som är helt fristående 
från Svenska Simförbundets styrelse, 
en omständighet som på ett bra 
sätt möjliggör en god, objektiv och 
trygg behandling av ärenden som 
anmäls till nämnden. I AN, som 
består av fem ledamöter, finns god 
juridisk sakkunskap och erfarenhet 
av föreningsarbete inom simidrotten. 
Sammantaget innebär det att det finns 

goda förutsättningar att ärenden 
behandlas på ett rättssäkert sätt. 

AN har under 2017 handlagt 
tre ärenden, varav två 
bestraffningsärenden. Det ärende 
som inte handlat om bestraffning har 
gällt överklagande av simsällskaps 
agerande i en fråga om medlemskap. 
AN gjorde bedömningen att det inte 
ankom på AN att i det specifika fallet 
pröva talan då något överklagbart 
beslut ännu inte hade fattats och talan 
avvisades därför. 

Bestraffningsärendena har gällt 
vattenpolospelares eller ledares 
agerande i samband med matcher. Ett 
ärende har resulterat i bestraffning 
då AN ansett att vattenpolospelarens 
beteende varit otillbörligt. Det andra 
ärendet gällde en ledare som vid 
matchen fått omedelbara sanktioner 
av domarna för sitt uppträdande. 
AN ansåg att även om ledarens 
beteende inte varit acceptabelt kunde 
det inte anses vara av sådan karaktär 
att ledaren, utöver de omedelbara 
sanktionerna, även skulle bestraffas 
enligt RF:s stadgar. 

ANSVARSNÄMNDEN

Regelkommittén (RK) består av 
tre ledamöter samt därutöver 
representanter för varje simidrott 
samt masters, vilka kontaktas vid 
frågor rörande respektive område. 
RK har under året i huvudsak arbetat 
genom telefonmöten samt därutöver 
personligen i samband med SM/JSM i 
Borås för bl.a. möte med SSF:s styrelse.

RKs löpande arbete har handlat 
om att tillsammans med Svensk 
Simidrott hantera licensfrågor. 
Mycket av problemen med våra 
licenser kan förhoppningsvis få sin 
lösning om personnummer kan 
användas som unik identifiering, 
vilket förhoppningsvis kommer 
klarna under 2018. Mycket kraft har 
även ägnats åt att tillsammans med 
IC Control förbättra kunskaperna om 
maskinell tidtagnings möjligheter men 
även begränsningar. Hösten har även 

ägnats åt arbete med att förbereda 
propositioner till förbundets årsmöte.

Som följd av FINAs kongresser 
i Budapest, hölls ett nationellt 
regelmöte i slutet av oktober, 
där bl.a. information gavs om de 
regeländringar som FINA beslutat 
om. Mötet var välbesökt av många 
utbildare som därefter kunde påbörja 
uppdateringen av alla simfunktionärer 
i distrikt och föreningar.

I anslutning till regelmötet hölls även 
det årliga förbundsfunktionärsmötet. 
Två nya förbundsfunktionärer 
har börjat under året och en har 
slutat. Sverige har representerats 
av en funktionär vid kortbane-EM i 
Köpenhamn.

Försöksåret med parasimning har ur 
RKs perspektiv avlöpt friktionsfritt 

och RK ser med tillförsikt fram 
mot 2018 då parasimning blir en 
del av Svensk Simidrotts ordinarie 
verksamhet. Fortsatt arbete med att 
bl.a. resultathantering behövs.

Under året har en KLÄRK-utbildning 
genomförts. Svensk Simidrott 
har på hemsidan en förteckning 
över godkända utbildare av 
simfunktionärer uppdelade per 
distrikt.

RK har under året haft kontakter 
med både föreningar och enskilda 
föreningsmedlemmar i frågor som 
gäller tillämpningen av regelverket. 
Aktuella regler finns publicerade 
på förbundets hemsida. Där 
finns också uppgifter om vilka 
förbundsfunktionärer i simning som 
tjänstgör var under året. 

REGELKOMMITTÉN
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och förbundschefen för Svenska Simförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-
01-01-2017-12-31.

Allmänt om verksamheten

Svenska Simförbundets uppgift är att erbjuda en bred och attraktiv verksamhet inom samtliga simidrotter. Simidrot-
ten ska organiseras effektivt och rikta sig till alla samhällsmedborgare. 

I förbundets 300 föreningar med över 146 000 medlemmar bedrivs simidrotterna simning, öppet vatten, simhopp, 
vattenpolo och konstsim. Verksamheten spänner över motionssimning till olympisk idrott, från babysimning till mas-
terssimning. Svenska Simförbundet arbetar också för tidig och livslång simkunnighet för alla.

Vår vision är Svensk Simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma. 

Våra kärnvärden är: 
• Gemenskap
• Livslång
• Hälsosam
• Framgångsrik

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under 2017 hade Svenska Simförbundet ett fortsatt gott samarbete med sina samarbetspartners. Avtalen innefattar 
allt ifrån elit och bredd i alla simidrotterna till bredare simkunnighetsprojekt. Avtalen till trots präglades året av hårt 
ekonomiskt arbete på alla områden.

Den nya strategin 2025 antogs under året med start 2018. Strategin kommer att brytas ner i tvååriga verksamhet-
sinriktningar och med möjlighet till en lite större revidering efter fyra av de åtta åren.

Sarah Sjöström har under året varit den starkast lysande stjärnan bland simidrotterna. Framgångarna vid VM, 
värlsdcupen och världsrekord låg till grund för en mängd utmärkelser, bland annat årets idrottskvinna i Europa och 
Bragdguldet.

Resultat och ställning (tkr) 
 2017 2016 2015 
Bidrag 20 224 18 827 16 050
Nettoomsättning 22 731 25 857 21 421
Årets resultat 655 1 223 306
Eget kapital 10 664 9 209 7 986

Antal anställda 24 21 20  

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupp-
lysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges.

40 Verksamhetsberättelse 2017



 
 NOT 2017   2016
  1        
INTÄKTER        
Förbundets Intäkter        
Offentligrättsliga bidrag 2 20 224   18 827
Nettoomsättning  3 22 731   25 857
Gåvor/stipendier/övriga bidrag   1 186   2 116
Medlemsavgifter    1 531   1 491
Summa intäkter    45 672   48 291

         
KOSTNADER        
Idrottskostnader  4 -17 042   -19 978
Handelsvaror    -2 768   -2 794
Övriga externa kostnader   -7 139   -8 296
Personalkostnader  5 -17 934   -15 963
Avskrivning av materiella och        
immateriella anläggningstillgångar   -114   -147
Summa kostnader    -44 997   -47 178

         
Verksamhetens resultat   675   1 113
         
Resultat från finansiella investeringar        
         
Ränteintäkter och liknande poster   6   110
Räntekostnader och liknande poster  -26   0
     -20   110

 Resultat efter finansiella poster  655  1223     
  
         
Årets resultat enligt resultaträkningen   655  1223
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   800   0
Kvarstående belopp för året   1 455  1223

Kvarstående belopp överförs i ny räkning  1455  0   

 

RESULTATRÄKNING (TKR)
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BALANSRÄKNING (TKR)
 NOT  2017   2016
  1         
TILLGÅNGAR
          
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6  
 Övr. immateriella anläggningstillgångar     0   0
  0  0
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier 7 161   156
    161   156
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i Pool 2000 ekonomisk förening    53   53
     53   53
           
Summa anläggningstillgångar   214   209
           
Omsättningstillgångar, varulager m.m.          
Varulager    1 696   1 732
     1 696   1 732
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar    4 526   3 979
Övriga fordringar   3   0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     1 418   665
     5 947   4 644
           
Kortfristiga placeringar          
Övriga kortfristiga placeringar    8 737   8 240
  8 737   8 240
          
Kassa och bank   5 277   4 883
  5 277   4 883
           
Summa omsättningstillgångar   21 657   19 499

Summa tillgångar   21 871   19 708

           
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
         
Eget kapital 8        
Balanserat kapital    9 209   7 986
Årets resultat    655   1 223
Ändamålsbestämda medel    800   0
     10 664   9 209
Avsättningar            
Fonder   9  661   703
      661   703
Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder    2 305   2 765
Övriga kortfristiga skulder    475   478
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   10  7 766   6 553
    10 546   9 796
           
Summa eget kapital och skulder   21 871   19 708
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättas första gången i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan 
räkenskapsåret och det närmaste föregående räkenskapsåret. Vidare har Riksidrottsförbundets rekommentationer 
tillämpats.

Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider.
Datorer 3 år
Maskiner och tekniska anläggningar 5 år

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Simförbundet

Upplysningar till resultaträkningen
 
Not 2 Offentligrättsliga bidrag          
Bidrag    2017   2016     
Stat  20 224  18 671
EU   0    156
Summa  20 224  18 827

Not 3 Nettoomsättning     2017   2016
Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande:
Idrottsverksamhetens intäkter  8 612  8 073
Sponsring, reklam, annonser  3 663  6 393
Försäljningsintäkter   10 456    11 391 
Summa  22 731  25 857
           
Not 4  Upplysning om idrottskostnader    2017   2016
Kontsim  476  350
Simhopp  1 945  1 800
Simning  6 294  8 068
Vattenpolo  777  782
Öppet Vatten  401  407
Masters  64  56
Hälsa & Motion  148  38
Internationella arrangemang  3 698  5 095
Simkunnighet  511  538
Föreningsutveckling  741  562
Utbildning  1 668  1 969
Regelkommittén  285  247
Övrigt   34   66
Summa  17 042  19 978
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 5 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

   2017    2016    
Medeltal anställda Totalt Varav män Totalt               Varav män 
Anställda i Sverige i förbundet 24 11  21   10
             

  
 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader
2017   2016       
Löner och andra kostn Sociala kostn    Löner och andra kostn  Sociala kostn 
12 029 5 211 10 446 4 710
  (varav pensionskostn 1 406)  (varav pensionskostn 1 377)

 

       
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse ledamöter och anställda 
2017 2016 
Ersättning till styrelsen Övriga anställda Ersättning till styrelsen  Övriga anställda     
 0 10 962 0    9 791
             

  
  2017    2016    
 Totalt Varav män Totalt               Varav män 
Styrelseledamöter 8 5 9   5
Förbundschef 1 1 1   1     

          
Not 6 Immateriella anläggningstillgångar    2017   2016
Ingående anskaffningsvärde  675  675
Årets aktiverade utgifter   0    0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  675  675

    
Ingående avskrivningar   -675   -675
Årets avskrivningar   0   0
Utgående ackumulerade avskrivningar   -675   -675
Bokfört värde   0   0
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Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar  2017   2016

Ingående anskaffningsvärde  1 513  1 424
Årets investeringar  119  89
Försäljningar och utrangeringar   -147    0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 485  1 513

Ingående avskrivningar enligt plan  -1 357  -1 210
Försäljningar och utrangeringar  147  0
Årets avskrivning  -114  -147
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  -1 324    -1 357 
Bokfört värde  161  156

Not 8 Eget kapital 
 Balanserat Ändamåls   Totalt
   kapital bestämt  eget kapital

Ingående balans 9 209 0  9 209
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel    0
Reservering av ändamålsbestämda medel  800  800
Årets resultat 655   655
Utgående balans 9 864 800  10 664

    
     
Not 9 Avsättningar   2017     2016

Nordea likviditetsinvest              326   326
Nordea donationsmedelsfond    335  377
Summa  661           703

           
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2017   2016

Upplupna semesterlöner  1 903  1 549
Upplupna sociala avgifter  898  790
Övriga Poster  4 965  4 214
Summa  7 766  6 553

Verksamhetsberättelse 2017 45



UNDERSKRIFT STYRELSEN

2018-03-26
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UTMÄRKELSER
Förtjänstdiplom  
Håkan Andersson Linköpings ASS 
Linda Andersson Linköpings ASS 
Jan Andersson Norrköpings KK 
Karin Björnström Karlsson Linköpings ASS 
Elisabet Blom Linköpings ASS 
Andreas Bodin Linköpings ASS 
Anders Brännström Luleå SS 
Anette Ekström Linköpings ASS 
Josefin Eriksson Linköpings ASS 
Klara Eriksson SK Neptun 
Oskar Forslund Linköpings ASS 
Niclas Friberg Linköpings ASS 
Sandra Grahn Linköpings ASS 
Petra Hessel Linköpings ASS 
Mikael Johansson Linköpings ASS 
Caroline Johansson Linköpings ASS 
Oskar Johnasson Linköpings ASS 
Frida Lindefors Linköpings ASS 
Mia Lindström Jönköping 
Thomas Ljunggren Hvetlanda SS 
Catharina Magnusson Linköpings ASS 
Edinson Marin Collazos SK Neptun 
Marie Mattsson SK Neptun 
Anders Melander Jönköping 
Per-Olov Melander SK Neptun 
Madelen Nilsson Linköpings ASS 
Lena Pettersson Jönköping 
Lennart Pettersson Jönköping 
Frida Rydstedt Jönköping 
Erik Sejmyr Linköpings ASS 
Annica Selmkvist Jönköping 
Nadine Svantesson Linköpings ASS 
Eva Svantesson Linköpings ASS 
Kristian Svensk SK Neptun 
Pontus Tingvall Linköpings ASS 
Mats Tykesson Linköpings ASS 
Elisabeth Westergren Linköpings ASS 
Lena Ylipää Luleå SS

Förtjänstmedalj silver  
Mikael Andreasson Luleå SS 
Ove Callheim Linköpings ASS 
Katarina Eckerberg Olsson Linköpings ASS 
Annika Edin Svenska Simförbundet 
ÅsaEgelrud Jönköping 
Ulrich Egelrud Jönköping 
Rolf Eriksson Linköpings ASS 
Lars Forsman Linköpings ASS 
Gudrun Granath Jönköping 

Carolina Granström Jönköping 
Mattias Haag Norrköpings KK 
Christina Hancock Bruhn Svenska Simförbundet 
Martin Harlenbäck Linköpings ASS 
Robert Hernadi Svenska Simförbundet 
Lena Hessel Linköpings ASS 
Cari Holmquist Jönköping 
Madeleine Hulander Jönköpings SS 
Anette Jogenvik Jönköping 
Fredrik Karlsson Linköpings ASS 
Jan Erik Karlsson Nässjö SLS 
Gabriella Larsson Linköpings ASS 
Niklas Larsson Linköpings ASS 
Lennart Lindbom Mariestads SS 
Johan Lindhe Hvetlanda SS 
Fredrik Månsson Svenska Simförbundet 
Michael Nygren Linköpings ASS 
Lena Revholm Luleå SS 
Mikael Rosén Skarpnäck 
Ann Scholander Eksjö SLS 
Mari-Anne Staaf Linköpings ASS 
Jan-Åke Sundbring Jönköping 
Lena Svantesson Linköpings ASS 
Peter Tidäng Oskarshamns SS 
Malin Wenell Larsson Oskarshamn SS 
Pia Yman Växjö SS

Förgyllt förtjänsttecken  
Roland Fredriksson Norrköpings KK 
Kerstin Hoffner Norrköpings KK 
Anita Ljunggren Eksjö SLS 
Stefan Nyander Jönköping 
Thomas Salénius Småland 
Lars Tannerfalk Sandared

Förtjänstmedalj guld  
Leif Björklund Stockholm 
Hans Chrunak Luleå SS 
Margit Ohlsson Haninge 
Barbro Olsson Helsingborg

Stora "grabbars" märke 
Christoffer Carlsen Helsingborgs S 
Sophie Hansson Helsingborgs S 
Ida Lindborg Malmö KK 
Adam Paulsson SK Elfsborg
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UTBILDADE LEDARE

LICENSIERADE SIMIDROTTARE

Antal utbildade ledare, domare och funktionärer  

fördelat på respektive utbildning

Utbildning  Antal deltagare

Plattformen  588 

Simlinjeassistent gul 449 

Simlinjeassistent blå 418 

Simlinjeinstruktör 2-8 år 45 

Simlinjeinstruktör 7-13 år 32 

Simlinjeinstruktör 12-17 år 33

 

Baskurs simhopp 30 

Grundkurs simhopp 12 

Utvecklingskurs simhopp 9 

Domarkurs simhopp 20

Konstsimstränare bas 24 

Domarkurs steg 1 konstsim 18

 

Babysimsassistent 41 

Babysimsinstruktör 15 

Licenskurser  133

Simlinjeassistent grön (vattenpolo) 15 

Domarutbildning vattenpolo 8 

Tävlingsfunktionär simning 1185 

Distriktsfunktionär simning 250 

Kursledare simfunktionär 20 

Totalt 3345 

Simidrottsforum 154

Ålder Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Öppet vatten Masters

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

0-12 2064 3584 114 191 1 54 95 67 3 9 -  -

13-16 1528 2380 52 118 - 79 173 60 51 59 -  -

17- 952 741 31 44 1 41 254 91 278 185 441  269

 11249 550 176 740 585 710 
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SVENSKA MÄSTARE
2017

SIMHOPP

Tävling Gren Namn Klubb Poäng

Vinter SM Svikthopp 1m Mathilda Roxne Bofors SHK 241,95
 Svikthopp 1m Max Burman Jönköpings SS 327,75
 Svikthopp 3m Mathilda Roxne Bofors SHK 264,55
 Svikthopp 3m Vinko Paradzik Jönköpings SS 367,30
 Höga hopp Ellen Ek Malmö KK 282,70
 Höga hopp Vinko Paradzik Jönköpings SS 308,90
 Svikthopp 3m synchro Mathilda Roxne+Linnea Sörensen Bofors SHK+Malmö KK 242,85
 Svikthopp 3m synchro Erik Gundersen+Edward Fröding Malmö KK 288,99
 Svikthopp 3m mixed Synchro Wilma Stålarm+Erik Gundersen Malmö KK 223,77
    
Sommar SM Svikthopp 1m Frida Källgren Malmö KK 260,25
 Svikthopp 1m Johan Sandell Polisens IF simhopp 319,25
 Svikthopp 3m Daniella Nero Jönköpings SS 284,90
 Svikthopp 3m Max Burman Jönköpings SS 346,40
 Höga hopp Isabelle Svantesson Polisens IF simhopp 229,45
 Höga hopp Johan Sandell Polisens IF simhopp 356,15
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VATTENPOLO

KONSTSIM

ÖPPET VATTEN
Gren  Namn                                     Klubb                         Tid
Damer  5 km Emma Rotstam Järfälla S 1:00:45 
Herrar  5 km Kristian Kron Helsingborgs S 52:13 
 
 

Tävling  Herrar Damer 
SM   Järfälla S SK Neptun
JSM   Hellas S Järfälla S
USM A   LUGI Järfälla S
USM B  Järfälla S Mixed -
Beachvettenpolo Linköpings SIF Järfälla S

Gren Namn Klubb Poäng

Solo Malin Gerdin Örebro SA 146,8777
   
Kombination Emilia Freund SK Neptun 69,2668
 Sandra Freund  
 Ella Kornelson  
 Alice Eriksson  
 Sanna Claesson  
 Olivia Rossing  
 Wesley Lidman  
 Olivia-Li Engdahl  
 Alice Forsman  
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SIMNING 50 M BANA BORÅS 30 JUNI-4 JULI

      Damer                                   Tid     Herrar                      Tid
Frisim 
   
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 23,85 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 22,70
100 m Louise Hansson, Helsingborgs S 55,58 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S
   Isak Eliasson, Helsingborgs S 49,96
200 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 1:56,44 Adam Paulsson, SK Elfsborg 1:50,90
400 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 4:20,31 Victor Johansson, Jönköpings SS 3:52,33
800m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 8:54,61 Victor Johansson, Jönköpings SS 8:01,10
1500 m Emma Sundstedt, Spårvägen SF 17:13,21 Victor Johansson, Jönköpings SS 15:24,60
4 x 100 m Spårvägen SF 3:47,81 Helsingborgs S 3:21,46
4 x 200 m Spårvägen SF 8:16,99 Helsingborgs S 7:26,53
    
Ryggsim    
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 27,80 Jesper Björk, Helsingborgs S 26,03
100 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 1:00,64 Simon Sjödin, SK Neptun 55,93
200 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 2:11,68 Petter Fredriksson, Malmö KK 2:00,63
    
Bröstsim    
50 m Jennie Johansson, SK Neptun 30,32 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 28,01
100 m Jennie Johansson, SK Neptun 1:06,62 Erik Persson, Kungsbacka SS 1:00,82
200 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 2:28,09 Erik Persson, Kungsbacka SS 2:10,02
    
Fjärilsim    
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 25,15 Jesper Björk, Helsingborgs S 23,99
100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 56,53 Jesper Jonsson, Södertörns SS 53,55
200 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 2:16,39 Simon Sjödin, SK Neptun 2:00,00
    
Medley    
200 m Louise Hansson, Helsingborgs S 2:15,33 Simon Sjödin, SK Neptun 2:02,06
400 m Jaqueline Hippi, SK Neptun 4:56,43 Adam Paulsson, SK Elfsborg 4:19,71
4 x 100 m Helsingborgs S 4:12,46 Helsingborgs S 3:45,07

Isak Eliasson och Christoffewr Carlsen gratulerar varandra efter att båda vunnit 100 frisim på tiden 49,96.
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SIMNING 25 M BANA JÖNKÖPING 1-5 NOV

    Damer                                    Tid      Herrar                     Tid
Frisim 
50 m Magdalena Kuras, SK Triton 24,92 Björn Seeliger, Södertälje SS 21,67
100 m Nathalie Lindborg, Malmö KK 53,87 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 47,32
200 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 1.54,10 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 1.43,32
400 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 4.07,66 Adam Paulsson, SK Elfsborg 3.44,31
800 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 8.36,60 Victor Johansson, Jönköpings SS 7.44,50
1500 m Emma Sundstedt, Spårvägen SF 16.31,29 Victor Johansson, Jönköpings SS 14.41,18
4 x 50 m Linköpings ASS 1.40,34 Helsingborgs S 1.28,53
4 x 100 m Linköpings ASS 3.41,06 Helsingborgs S 3.13,27
4 x 200 m Linköpings ASS 8.07,40 Helsingborgs S 7.07,63
    
Ryggsim    
50 m Hanna Rosvall, Ängelholms SS 26,96 Jesper Björk, Helsingborgs S
   Martin Nilsson, Stockholmspolisens IF SF 24,76
100 m Hanna Rosvall, Ängelholms SS 58,43 Mattias Carlsson, Malmö KK 53,19
200 m Hanna Rosvall, Ängelholms SS 2.07,90 Kristian Kron, Helsingborgs S 1.54,93
    
Bröstsim    
50 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 30,23 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 26,90
100 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 1.05,76 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 58,84
200 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 2.23,01 Erik Persson, Kungsbacka SS 2.05,52
    
Fjärilsim    
50 m Sara Junevik, Falu SS 25,98 Alexander Frost, Västerås SS 23,73
100 m Sara Junevik, Falu SS 58,41 Oskar Hoff, Landskrona SS 52,93
200 m Frida Berggren, Västerås SS 2.11,75 Simon Sjödin, SK Neptun 1.56,69
    
Medley    
100 m Vilma Ekström, Linköpings ASS 57,93 Simon Sjödin, SK Neptun 53,97
200 m Frida Berggren, Västerås SS 2.13,76 Simon Sjödin, SK Neptun 1.56,56
400 m Frida Berggren, Västerås SS 4.41,95 Adam Paulsson, SK Elfsborg 4.07,83
4 x 50 m Linköpings ASS 1.49,78 Helsingborgs S 1.36,91
4 x 100 m Linköpings ASS 4.02,44 Helsingborgs S 3.34,54

Mikael Fredriksson Göteborg simmar 50m fjärilsim herrar para under dag 2 av SM-veckan i Borås.
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SM–POÄNG 2017
SIMNING TOPP 20

Placering Klubb Summa Senior Junior Ungdom

1 Malmö Kappsimningsklubb 2327 1491 398 438
2 Jönköpings Simsällskap 1363 948 230 185
3 Stockholmspolisens IF Simhoppsförening 1058 618 162 278
4 Bofors Simhoppsklubb Karlskoga 523 243 164 116
5 Simklubben Poseidon 376 147 70 159
6 Simklubben Neptun 244 57 28 159
7 Västerås Simsällskap 148 24 90 34
8 Växjö Simsällskap 54 - - 54
9 Linköpings Allmänna SS 37 - - 37
9 Södertälje Simsällskap 37 12 10 15
11	 Simidrottsklubben	Delfin	 27	 -	 -	 27

SIMHOPP

Placering Klubb Summa Senior Junior Ungdom

1 Simklubben Neptun 429 84 186 159
2 Örebro Simallians 396 108 132 156
3 Järfälla Simsällskap 363 93 120 150
4 Simklubben Täby Synchro 296 84 86 126
5	 Simsällskapet	Delfin	 230	 48	 64	 118
6 Jönköpings Simsällskap 93 42 12 39
7 Växjö Simsällskap 71 - 16 55
8 Aqua Simidrottsförening 8 - - 8

KONSTSIM

Totalt Klubb Totalt        Senior              Junior                      Ungdom             Masters 
Plac   Poäng Plac Poäng Plac Poäng Plac Poäng  Plac

1 Helsingborgs Simsällskap 6431 3546 1 1566 2 1252 1 67 24
2 Jönköpings Simsällskap 5595 2778 2 2224 1 560 6 33 34
3 Simklubben Neptun 4458 2661 3 692 8 313 13 792 1
4 Malmö Kappsimningsklubb 3148 1674 5 570 9 711 3 193 10
5 Linköpings Allmänna SS 2858 1911 4 532 10 226 16 189 11
6 Västerås Simsällskap 2749 1113 6 964 4 538 7 134 14
7 Järfälla Simsällskap 2556 816 10 860 5 876 2 4 62
8 Väsby Simsällskap 2459 1032 9 836 6 463 9 128 15
9 Södertälje Simsällskap 2256 594 13 1148 3 320 12 194 9
10 Södertörns Simsällskap 2084 1053 8 354 16 604 4 73 23
11 Täby Sim 1910 234 22 510 11 591 5 575 2
12 Sundsvalls Simsällskap 1765 438 14 460 12 495 8 372 4
13 Simklubben Elfsborg 1710 1083 7 444 13 183 19 -  -
14 Landskrona Simsällskap 1411 348 16 822 7 241 15 -  -
15 Mölndals Allmänna Simsällskap 1382 708 11 246 19 413 10 15 47
16 Spårvägen Simförening 1306 708 11 298 18 288 14 12 49
17 Skövde Simsällskap 1000 225 23 362 15 413 10 - - 
18 Norrköpings Kappsimningsklubb 836 285 19 436 14 76 37 39 32
19 Örebro Simallians 753 315 17 192 25 138 24 108 17
20 Ängelholms Simsällskap 709 300 18 344 17 65 40 - - 
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VATTENPOLO 

Placering Klubb Summa Senior Junior Ungdom

1 Väsby Simsällskap 159 69 66 24
2 Jönköpings Simsällskap 134 54 38 42
3 Karlstads Simsällskap 112 60 20 32
4 Stockholmspolisens IF Simförening 86 27 56 3
5 Järfälla Simsällskap 70 42 28 -
6 Simklubben Elfsborg 52 27 10 15
7 Mölndals Allmänna Simsällskap 51 51 - -
8 Umeå Simsällskap 45 - - 45
9 Turebergs Simklubb 43 21 22 -
10 Helsingborgs Simsällskap 42 42 - -
11 Simklubben Lödde 40 3 12 25
12 Danderyd Simförening 35 15 20 -
12 Simklubben Neptun 35 - - 35
14 Simklubben Ran 34 24 - 10
15 Föreningen Uddevalla Sim 9 - - 9
15 Simklubben Poseidon 9 - - 9
15 Sollefteå Allmänna Simsällskap 9 - - 9
18 Eskilstuna Simklubb 8 - - 8
19 Motala Simsällskap 7 - - 7
19 Simklubben 1970 7 - - 7
21 Föreningen Trelleborg Sim 5 - - 5
22 Örebro Simallians 4 - - 4
23	 Simsällskapet	Delfin	 3	 -	 -	 3
24 Skövde Simsällskap 1 - - 1

Placering Klubb   Summa Senior Junior Ungdom

1 Järfälla Simsällskap 684 384 200 100
2 LUGI Vattenpoloklubb 484 348 80 56
3 Linköpings Simidrottsförening 416 336 - 80
4 Stockholmspolisens IF Vattenpoloförening 398 318 80 -
5 Hellas Simklubb 396 192 112 92
6 Simklubben Neptun 310 270 - 40
7 Stockholms Kappsimningsklubb 176 48 88 40
8 Falu Simsällskap 106 66 - 40
9 Föreningen Göteborg Sim 96 96 - -
10 Karlstads Simsällskap 90 90 - -
11 Simklubben Elfsborg 72 - 72 -
12 Föreningen Vattenpoolarna Höganäs - Ängelholm 54 54 - -
13 Simklubben Ran 44 - - 44
14 Västerås Simsällskap 42 42 - -

ÖPPET VATTEN

TOTAL TOPP 10
Placering Klubb Totalt Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Öppet vatten

1 Jönköpings Simsällskap 7185 5595 1363 93 - 134
2 Helsingborgs Simsällskap 6473 6431 - - - 42
3 Simklubben Neptun 5476 4458 244 429 310 35
4 Malmö Kappsimningsklubb 5475 3148 2327 - - -
5 Järfälla Simsällskap 3673 2556 - 363 684 70
6 Västerås Simsällskap 2939 2749 148 - 42 -
7 Linköpings Allmänna SS 2895 2858 37 - - -
8 Väsby Simsällskap 2618 2459 - - - 159
9 Södertälje Simsällskap 2293 2256 37 - - -
10 Södertörns Simsällskap 2084 2084 - - - -
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ÖVRIGA
UPPDRAG

FINA (Internationella 
simförbundet)

Fina Bureau

Gunnar Werner, Honorary Member

Technical Diving Committee

Mathz Lindberg

Technical Swiming Committee

Christer Magnusson t.o.m. juli

Ethic Panel

Gunnar Werner, Chairman  
t.o.m. juli

Sports Medicine Committee

Christer Magnusson fr.o.m. dec

LEN (Europeiska simförbundet)

LEN Bureu

Sven von Holst, Vice President

Gunnar Werner, Honorary Member

Toivo Öhman, Honorary Member

Medical Committee

Christer Magnusson, sekreterare

Technical Diving Committee

Mathz Lindberg, ledamot

Sveriges Olympiska Kommitté 
(SOK)

Aktivas kommitté

Anna Lindberg

RF:s elitidrottsråd

Susanne Brokop, ledamot

Idrottsakademin

Styrelsen

Therese Alshammar

SvD:s bragmedaljsjury

Ulrika Knape-Lindberg

Städa Sverige

Mikael Jansson, Valberedningen
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