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Mycket spännande har hänt inom 
Svensk Simidrott under året som 
gått. Vi har under året kunnat 
arbeta med vår nya strategiplan 
Strategi 2025.  Efter ett mycket 
gediget arbete kring framtagandet 
av planen under de senaste åren, 
kan vi nu på ett strukturerat sätt 
arbeta  efter en gemensam strategisk 
plan som sträcker sig över åtta 
år till 2025. Den första tvååriga 
verksamhetsinriktningen för 2018-2019 
och den årliga verksamhetsplanen 
är också sjösatta.  Dessa strategiska 
dokument ska användas i alla delar av 
våra verksamheter för att säkerställa 
att vi alla jobbar långsiktigt mot 
samma mål, oavsett i vilken miljö 
som du som engagerad simidrottsvän 
befinner dig i.

I den nya strategin så är det viktigt 
att våra verksamheter ger alla 
medlemmar lika möjlighet att vara 
delaktiga i den del av vår simidrott 
som hen tycker är rolig, att hen får 
möjlighet att utveckla just sin talang 
att nå sina mål och känna glädje 
över att få vara del av sin  idrott. På 
samma sätt vill vi även bibehålla 
möjligheterna för de som vill satsa 

målmedvetet mot nya rekord, nya 
mästerskap och nya medaljer. 

Inom Svensk Simidrott ska det 
finnas plats för alla oavsett ålder, 
förutsättningar och ambitionsnivå.

Året gav oss också härliga 
stunder med framgångsrika 
simidrottsprestationer och fina resultat 
runt om i världen.

Under året togs stora steg mot att 
integrera parasimningen. Vi har 
kommit en bit på vägen men ännu 
finns en hel del arbete kvar att slutföra 
som vi kommer att arbeta med under 
nästkommande period. 

Svensk Simidrott ska vara glada och 
stolta över vårt arbete under året 
med att manifestera alla människors 
lika rättigheter och värde. Det 
regnbågsfärgade Simborgarmärket 

visade vägen för detta arbete. Och som 
grädde på moset så slog märket även 
försäljningsrekord. Jätteroligt!

Swim Open Stockholm, vår egna 
internationella simtävling attraherar 
allt fler och fler simmare från allt fler 
länder. Fortlöpande utvärdering av 
SOS säkerställer att vi jobbar med 
rätt saker för att få till en ännu bättre 
tävling över tid.

Till sist vill vi från styrelsen rikta ett 
stort tack till alla som jobbar inom 
Svensk Simidrott. Tack alla ni som 
jobbar som ledare i verksamheter 
runt om i Sverige och som dagligen 
försöker bidra till ett starkare och 
bättre Svensk Simidrott, i ett Sverige 
där alla kan simma.

Lycka till alla under 2019, samtidigt 
spänner vi också bågen och riktar 
blicken mot OS i Tokyo 2020

Styrelsen Svenska Simförbundet

"Inom Svensk Simidrott ska det 
finnas plats för alla oavsett 

ålder, förutsättningar och 
ambitionsnivå."

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

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

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

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

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

STRATEGI 2025

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

VISAR VÄGEN FRAMÅT
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VISION

SVENSK SIMIDROTT I VÄRLDSKLASS
I ETT SVERIGE DÄR ALLA KAN SIMMA

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

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

KÄRN-
VÄRDEN

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

Kärnvärden används som 

utgångspunkt i vår kommunikation. 

De visar vem vi är och vad som särskiljer oss från andra.

6 Verksamhetsberättelse 2018



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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Nationella tävlingar 
Årets Grand Prix-tävling simmades 
i Malmö där Malmö KK genomförde 
arrangemanget med väl godkänt. 
Denna tävling är en bra avstämning 
inför resten av året. Landslaget, nyss 
hemkomna från landslagsläger i 
Thanyapura, simmade stabilt. 

För tredje året arrangerades 
Swim Open i Stockholm som var 
kvaltävling för alla internationella 
långbanemästerskap för de svenska 
simmarna. Sarah Sjöström presterade 
världsårsbästa och svenska rekord 
blev det genom Adam Paulsson, 
Gustaf Hökfelt och Victor Johansson. 
Björn Seeliger slog svenska 
juniorrekord på både 50 ryggsim och 
50 frisim, precis som förra året. 

SM i Landskrona arrangerades för  
tionde gången i fina Citadellbadet. 
Solen sken, det var SM- vecka och 
en riktig simfest med en hel del fina 
simningar. Helsingborg S vann både 
junior- och senior-SM. 

Internationella tävlingar 
Årets NUM genomfördes i Lettland 
och Riga. Den 17 simmare starka 
truppen hamnade på tredje plats 
i medaljligan där Danmark vann. 
Nytt för året var att Holland och 
Schweiz var med  för att höja 
konkurrensen, vilket är nyttigt för 
våra ungdomssimmare.

EJM i Helsingfors blev inte samma 
medaljfest som förra året, men 
många simmare i truppen simmade 
semifinaler. Facit för denna 
juniortävling blev två medaljer genom 
Björn Seeliger och Robin Hanson. 
Björn tog ett guld på 50 frisim 
och Robin ett brons på 200 frisim. 
Dessutom fem finalplatser och tolv 
semifinalplatser.

Under EM i Glasgow, representerades 
Sverige av 19 simmare. Facit blev fyra 
guldmedaljer av Sarah Sjöström. Fyra 
guld på ett och samma mästerskap är 
ett rekord i sig. I övrigt 11 finalplatser 
och 13 semifinalplatser. Killarnas 

4x200 frisimslag slog ett mycket 
gammalt svenskt rekord. De tog sig 
även till final, det var ett tag sedan 
detta hände! 

YOG, de tredje sommarspelen 
för ungdomar i åldrarna 15-18 år 
arrangerades den 6-18 oktober 2018 
i Buenos Aires, Argentina. Deltagare 
från Sverige var Björn Seeliger, 
Robin Hanson, Sara Junevik, Hannah 
Brunzell och Julia Månsson. Det blev 
en mycket framgångsrik tävling för 
svensk simning. Sara Junevik tog 
guld på 50 fjäril och Robin Hanson 
blev tvåa på 200 frisim och trea på 100 
frisim. Dessutom simmade Björn och 
Robin final på 50 frisim och Sara på 
100 fjärilsim. Bra facit!

NM i Uleåborg, Finland  Ett stort 
antal simmare kvalade in till NM 
efter fina resultat på SM. Totalt 35 
simmare representerade Sverige när 
parasimning inkluderades i denna 
tävling för första gången. Svenskarna 
klarade sig bra och slutade på andra 

SIMNING
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plats i medaljstriden på juniorsidan 
och tredje plats på seniorsida. 
Danmark dominerade. 

Under VM i Hangzhou, Kina, 
representerades Sverige av nio 
simmare. Michelle Coleman och 
Erik Persson stod för de svenska 
finalsimningarna. Michelle, som var 
tillbaka efter en axelskada, blev som 
bäst fyra med tider i paritet med 
hennes allra bästa. Sarah Sjöström 
avstod detta VM.

Parasimning 
Parasimning har under året 
helt integrerats i simförbundets 
verksamhet. Under 2018 deltog 
parasimmarna på två World Series i 
Danmark och Tyskland. 

Stort fokus under 2018 har varit 
internationella klassningar då alla 
världens parasimmare ska in i ett nytt 
klassningssystem. Alla tio simmare 
som deltagit i landslaget har klassats 
under året.

SM i Landskrona blev mycket bra 
resultatmässigt för parasimningens 
del. 

EM var årets stora mästerskap och 
resulterade i två silver och fyra brons 
i Dublin som toppen av många fina 
simningar.

Året avslutades på bästa sätt med ett 
integreringstest under NM i Finland 
som nog kommer implementeras i 
framtiden.

Övrig verksamhet 
Talangutvecklingsprogrammet 
omfattar våra juniorer och ungdomar. 
Många simmare i programmet har 
under året fått individuell hjälp via 
RF i ämnen som kost, landträning 
och idrottspsykologi.  De har varit 

på riksläger i Jönköping i februari 
och på läger i Borås inför sommarens 
mästerskap. I slutet av året 
genomfördes ett läger i Egypten. En 
stor del av simmarna har under året 
besökt NEC för träning och testning.

Under 2018 rekryterades fyra simmare 
till SOK:s program Talang 2022. Talang 
2022 riktar sig mot aktiva som är på 
väg att ta klivet mot Topp och Talang, 
Målet med Talang 2022 är att utveckla 
de aktiva så de är redo att tas in i 
Topp och Talang senast 2022, för att 
satsa på att delta i OS 2024 och kunna 
slåss om en OS-medalj 2028. Både 
den aktive och dess hemmatränare 
tas in i satsningen och en del av 
resurserna läggs på tränarens 
kompetensutveckling för att säkra upp 
att träningen i vardagen håller högsta 
nivå. Ansvarig för programmet är 
Carl Jenner. Förutom resurser i form 
av support och aktiviteter så jobbar 
Carl med besök i hemmamiljön, något 
som uppskattats av både simmare 
och coacher.Uttagna simmare är Björn 
Seeliger, Sara Junevik, Robin Hanson 
och Hanna Rosvall. 

I november genomfördes en 
utmanarrekrytering på Bosön. 
tolv simmare och coacher bjöds 
in till tester och föreläsningar. 
Utmanarprogrammet är Svensk 
Simidrotts steg innan ”Talang 2022”. 
Centralt i detta program är att 
hemmacoachen är delaktig. Coacherna 
har bjudits in till utbildningen 
”vinnande simidrottsledare” vilken 
påbörjades under 2018 och fortsätter 
under 2019.

Under året har ingen ny 
simmare tagits in i topp- och 
talangprogrammet. Följande simmare 
är idag med i programmet; Michelle 
Coleman, Sarah Sjöström, Louise 

Hansson, Sophie Hansson, Erik 
Persson, Victor Johansson och Isak 
Eliasson.

2017 startades Riksidrottsgymnasiet, 
RIG i Helsingborg  i samarbete med 
Filbornaskolan och Helsingborg 
Simsällskap. Under 2018 började fyra 
simmare på skolan. Totalt simmar nu 
åtta simmare på RIG. 

Under året har 23 skolor bedrivit NIU-
verksamhet. Den 20-21 september 
genomfördes NIU-mästerskapen 
i Vilundabadet i Upplands Väsby. 
Endast tre poäng skiljde mellan 
vinnande Filbornaskolan och tvåan 
Polhemskolan. Endast ytterligare 
en poäng bakom kom Väsby Nya 
Gymnasium & Arlandaskolan.

Teknikfilmningarna och analyserna 
med Rein Haljand har fortsatt 
under 2018. Under året inleddes ett 
samarbete med Johan Setterberg 
som hjälpt till vid dessa analyser 
och vid teknikfilmningar på NEC. 
Filmningarna med Rein startade under 
2013 och har genomförts regelbundet 
sedan dess.

NEC är fortsatt det utvecklings-
centrum som klubbar, coacher och 
simmare kan vända sig för sparring, 
testning m.m. Johan Wallberg är 
fortsatt ansvarig för verksamheten 
med Carl Jenner som assisterande 
coach. Åtta simmare har sin bas på 
NEC och i perioder kommer nationella 
och internationella gästssimmare. 
Testning genomförs varje vecka med 
bla personal från Bosön. Uppföljning 
med supportpersoner inom kost, 
styrka och psykologi genomförs på 
regelbunden basis. Antonio Lutula 
har under året jobbat som assisterade 
tränare på NEC samtidigt som han 
slutför sin masters på GIH.
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SWIM OPEN STOCKHOLM
EXTRA FOKUS PÅ:
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Vår stora internationella simtävling 
har haft en stadig ökning i antalet 
deltagare och intresset från deltagande 
länder ökade ytterligare under årets 
tävling. Totalt deltog 1052 simmare 
från 27 olika nationer i denna tredje 
upplaga av Swim Open Stockholm. 
Totalt var det 152 klubblag och 
landslag som gästade Eriksdalsbadet.

För att manifestera alla människors 
lika rättigheter och värde där vi vill 
skapa en idrottsmiljö som är öppen 
för alla, så följde även denna tävling 
temat. Unika regnbågsfärgade linor 
tillverkades av vår titelsponsor 
Malmsten och ryggsimlinor från 
Arena trycktes i regnbågsfärger. Även 
programblad och övriga trycksaker 
följde samma tema och layout.

Tävlingen direktsändes på Eurosport, 
och kvalitén på tävlingsresultaten 
var rekordhög då totalt över 60 
medaljörer från EM, VM och OS, 
antingen individuellt eller i lagkapp, 
deltog. Nytt för året var även att 
Swim Open, med en prissumma på 
€64 000, var den ledande tävlingen i 
nystartade Nordic Swim Tour. Touren 
har skapats tillsammans med Bergen 
Swim Festival som har en prissumma 
på totalt €28 000. Målsättningen har 
varit att utveckla en nordisk tour med 
utvecklade prispengar som attraherar 
fler stjärnor att delta. Detta första år 
för Nordic Swim Tour fick en bra start 
i denna målsättning och genom touren 
adderades ytterligare €12 000 som 
lockade simmare att delta på båda 
tävlingarna.

Världssimmare såsom Florian 
Wellbrock, Anton Chupkov, Pieter 

Timmers och 
Danas Rapsys 
m.fl. syntes 
på herrsidan, 
Florian 
vann även 
herrklassens 
totala 
prestation. På 
damsidan såg 
vi lika hög 
internationell 
klass genom 
simmare som 
Franziska 
Hentke, Daria 
Ustinova, 
Sarah Köhler och framförallt vår egen 
svenska superstjärna Sarah Sjöström, 
som även vann damklassens totala 
prestation.

Swim Open har ett brett deltagande 
med nästan hälften internationella 
starter vilket bidrar till den höga 
resultatnivån. Vi arrangerar numera 
en återkommande högkvalitativ 
internationell tävling som ger 
Svensk Simning ett ökat och viktigt 
mediautrymme. Men framförallt 
ger den svenska elitsimmare och 
även de svenska publiken chansen 
att möta internationellt motstånd 
på hemmaplan samt att den är en 
inspirationskälla för yngre simmare. 

Swim Open drivs sedan starten 
av Simförbundet via en extern 
projektledare som tillsammans med 
personal från Svensk Simidrott 
centralt och en projektgrupp 
bestående av representanter från SK 
Neptun, Södertörn SS, Väsby SS och 
Spårvägen SF organiserar utveckling 

och genomförandet av tävlingen. 
Dessa föreningar tillsammans med 
Stockholms Simförbund, som ansvarar 
för funktionärsarbetet och rekryterar 
funktionärer från hela landet, skall 
ha ett stort erkännande för Swim 
Opens utveckling och framgång som 
internationellt tävlingsarrangemang.
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SIMHOPP
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Simhoppsåret 2018 har varit ett år då 
verksamheten har utvecklats inom 
många områden. En framgångsrik 
verksamhet behöver kreativitet, 
nytänkande och kanske det 
viktigaste av allt en prestigelöshet 
och samarbete. Detta har svensk 
simhoppning uppnått till stora 
delar under 2018 genom projektet 
Ungdomslyftet med hjälp av den 
erfarne Ukrainska tränaren Mykhailo 
Uhriumov.  Satsningen har blivit 
mycket lyckad och alla vet att det är 
ett hårt arbete som krävs inom olika 
områden såsom styrke-, gymnastik- 
och vattenträning för att nå bra 
resultat. Resultatet har visat sig genom 
att våra ungdomar och juniorer har 
utvecklats tillsammans med våra 
tränare.

Internationella tävlingar  
Seniortävlingar: World Cup i Wu Han, 
Europamästerskapen i Edinburgh, 
Grand Prix i Rostock och Bolzano, 
Öppna Italienska mästerskapen och  
Nordiska Mästerskapen i Bergen

Juniortävlingar: JVM i Kiev, 

EJM i Helsingfors. Nordiska 
Juniormästerskapen i Bergen och  
IYDM i Dresden.

Vid ovanstående tävlingar har följande 
resultat uppnåtts:

Seniorer: på EM hade vi sex 
finalplatser. Bästa placering sjua. NM 
bästa nation med sju guld ett silver 
samt två brons.

Juniorer: På VM hade vi tre final-
platser. Bästa placering ett brons, en 
åttonde plats och en elfte plats. Junior 
EM: Tio finalplatser. Bästa placeringar 
två brons samt två fjärdeplatser. NJM: 
bästa nation med 19 Guld, fem silver 
samt sju brons. IYDM: Tio finalplatser 
varav ett guld, ett silver och ett brons.

Nationella tävlingar  
Senior-SM i Karlskoga och Jönköping, 
JSM i Stockholm, USM i Stockholm, 
Rikstävlingen med tre deltävlingar, 
Riksfinalen i Karlskoga, Gamma 
Cup i Stockholm, Marginalen Bank i 
Stockholm och Diving Lund. 

Övriga händelser under 2018 
Ungdomslyftet har varit en 
stor aktivitet under året. Fyra 
”Ungdomslyftsläger” har genomförts 
med Mykhailo Misha Uhriumov som 
tränare tillsammans med ett stort antal 
svenska tränare. Misha har utöver 
läger också haft föreläsningar samt 
gjort klubbesök för att ge inspiration 
och bidra med tips och idéer. 

Kurser som genomförts är, baskurs, 
grundkurs samt en domarkurs. 
Samtliga av dessa tre kurser har varit 
välbesökta.

Även detta år stod Karlskoga som 
värd för det populära breddlägret. I 
år lockades ett 80-tal unga hoppare till 
Karlskoga. 

Sverige var representerat av Peter 
Axtelius vid  FINA:s konferens i Kina. 
Mathz Lindberg fanns också på plats 
men som en av arrangörerna och som 
koordinator. Sverige står högt i kurs 
på den internationella domarlistan. 
Love Swartz  blev uttagen av FINA  att 
döma Youth Olympic Games i Buenos 
Aires.                                              
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VATTENPOLO
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Svenska Mästerskapen

Under 2018 spelades sammanlagt nio 
SM-finaler i vattenpolo (inklusive 
beach-vattenpolo). Årets första SM-
final var för yngsta årgången U16 
(USM-B) där lagen spelar mixat, både 
killar och tjejer tillsammans. Finalen 
mellan Stockholmslaget Hellas och 
Falu blev en jämn tillställning. Det 
stod 5-5 efter fulltid och matchen fick 
avgöras på straffar. Här hade Hellas 
bäst kontroll över nerverna och vann 
med 9-7 efter fjärde straffomgången. 

     Veckan efter var det JSM-
mästerskap i Lund. I killarnas final 
möttes Hellas och Järfälla. Efter 
att lagen spelat en jämn match i 
slutspelets grundserie var det upplagt 
för en jämn final. Väl i finalen 
tog Hellas tidigt kommandot och 
vann övertygande med 15-5 mot 
ett Järfälla som inte kom upp i full 
kapacitet under finalen. I damernas 
final mötte Järfälla-SKK. Även deras 
gruppspelsmatch hade varit jämn 
men i finalen var det Järfälla som 
dominerade och vann med 16-8. 

Slutspel utomhus & SM-final 

I slutet av maj var det tid för årets sista 
ungdomsslutspel när U18 slutspel 
(USM-A) arrangerades utomhus på 
Tinnerbäcksbadet i Linköping för både 
killar och tjejer. I gassande solsken 
möttes Hellas och Järfälla i killarnas 
final, medans Järfälla ställdes mot SKK 
i tjejfinalen. Hellas var det starkaste 
laget i killarnas final och därmed vann 
de sin tredje ungdom/junior titel för 
säsongen. 

I tjejernas final ställdes Järfälla, som 
tidigare i juniorfinalen, mot SKK. 
Redan tidigt i matchen visade Järfälla 

att man bestämt sig för att åka hem 
med guldet. Järfälla gick obesegrade 
genom slutspelet och vann finalen 
övertygande med 14-6. 

 I SM-finalen för seniorer ställdes 
Järfälla mot Polisen i herrfinalen och 
Järfälla mot Neptun i damfinalen. I 
herrarnas final tog Järfälla sin andra 
raka finalseger mot Polisen medans 
Järfällas damer fick revansch på 
final-förlusten året innan mot Neptun 
genom att vinna 2018 års final med 
8-4. 

SM-Beachvattenpolo

SM i beachvattenpolo spelades 
sommaren 2018 på en historisk plats i 
Citadellets inre vallgrav, Landskrona 
Slott. Det 24:a gradigar vatten var den 
varmaste uppmätta temperaturen 
under ett beach-SM i vattenpolo 
någonsin. 

I herrarnas turnering gjorde elva lag 
upp om titeln svensk beachmästare 
2018 och i damklassen tävlade sju 
lag om titeln. På herrsidan vann 
Linköping sin femte Beach-SM-titel 
i rad genom att slå Järfälla i finalen. 
I damernas final ställdes Järfällas 
damlag mot en äldre uppsättning 
Järfälla spelare. Järfällas Octopus, som 
det äldre Järfälla laget heter, hade 
men sin lilla trupp svårt att hålla emot 
Järfällas yngre damlag som malde på 
och vann med övertygande 8-2 till 
slut.

Nordiska Mästerskapen 

Årets NM för ungdomslandslag 
spelades i danska Odense under 
senhösten. Sverige deltog med ett 
U15- och ett U17-landslag. U17-
landslaget tog sig till final och efter att 

ha slagit finalmotståndaren Litauen i 
gruppspelsmatchen var det svenska 
laget förhandstippade som vinnare. 
Väl i finalen var rollerna omvända och 
Litauen tog hem segern i U17-klassen. 
I U15-klassen hade Sverige svårare 
att komma till och fick istället spela 
om bronsplatsen som man förlorade 
mot Finland. Svenska U15-laget hade 
precis som U17-laget vunnit mot sina 
motståndare i gruppspelsmatchen, 
men väl i bronsmatchen, när det 
gällde som mest hade laget svårt att få 
utdelning på sina chanser och fick nöja 
sig med en fjärdeplats i turneringen. 

Svenska Cupen

Verksamhetsårets sista turnering 
var Svenska Cupen för seniorer. I 
herrarnas turnering gjorde fyra lag 
upp om Svenska Cupen titeln och i 
damernas turnering deltog tre lag. 
Herrfinalen blev en jämn tillställning 
mellan Hellas och Järfälla. En match 
som fick avgöras på straffar där 
Järfälla efter femte straffomgången 
stod som vinnare. Efter finalen 
lämnade Hellas in en protest mot att 
straffläggningen inte gått rätt till. Det 
fick till följd att straffläggningen skall 
kastas om i samband med att lagen 
möter varandra för första gången 
i Elitserien under säsongen 2019. I 
damfinalen möttes Järfälla och Polisen  
och precis som året innan var Järfälla 
det starkaste laget och vann till slut 
med övertygande 13-5. 
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KONSTSIM

Malin Gerdin under VM i Budapest
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Nya konstsimsmärken

Ett viktigt fokusområde under 
2018 har varit att färdigställa 
arbetet med att utveckla nya 
konstsimsmärken. Syftet är att dessa 
ska vara ett stöd för föreningarna 
i sitt arbete med att implementera 
konstsimningens utvecklingtrappa. 
Konkret har ett brons-, silver- och 
guldmärke utvecklats för två 
nivåer i utvecklingstrappan (nivå 
2 och 3). Kriterier och design har 
beslutats av konstsimsutskottet och 
de två märkesnivåerna går under 
arbetsnamnen ’Segelbåten’ och 
’Balettbenet’. Märkena kommer att 
lanseras under våren 2019. I planen 
ligger också att under 2019 utveckla 
två stycken konstsimsmärken riktade 
till allmänheten. 

Utbildning och utveckling

Ett annat fokusområde under 2018 
har varit kompetensutveckling för 
olika målgrupper. I syfte att höja 
kompetensen hos våra tränare 
genomfördes bl.a. den nyutvecklade 
kursen Konstsimstränare Nybörjare 
under två helger i november och 
december 2018. Kursledare var Pilar 
Clapés från Spanien som har lång 
internationell erfarenhet av att hålla 
denna typ av kurser. 

I samband med den 
simidrottsgemensamma 
tränarkonferensen i Malmö 
genomfördes också två mycket 
uppskattade konstsimsspecifika pass. 
Ett pass hölls av Malmö Dansakademi 
och ägnades åt grunderna i klassisk 
balett, medan det andra hölls av 
landslagstränarna Malin Gerdin och 
Angelica Jonasson och fokuserade 

på hur land- och vattenträning 
kan läggas upp för att på bästa 
sätt utveckla de färdigheter 
som krävs för att kvala in i 
utvecklings- och landslag.

Under 2018 har också ett flertal 
domarkurser genomförts.

Tävlingsverksamhet

Egen tävlingsverksamhet har 
genomförts enligt plan. SM 
och JSM genomfördes i juni i 
samarbete med SIK Delfin och 
attraherade 65 aktiva, vilket 
måste ses som en historiskt bra 
siffra. Öppna USM genomfördes 
i maj med SK Neptun som 
arrangör. Även USM-tävlingen 
attraherade ett stort antal 
deltagare från inte mindre än 
nio nationer. RM genomfördes i 
november i samarbete med Växjö SS. 

Glädjande nog var Sverige återigen 
representerat på Junior-EM som gick 
av stapeln i Tammerfors, Finland. De 
som tävlade var Clara Ternström och 
Annie Laine. Även Inger Lindholm 
och Thomas Röhss spelade en viktig 
roll under mästerskapet i egenskap av 
domare respektive Chief Recorder.

Bredd och utvecklingslag

Det nationella breddlägret som även 
2018 genomfördes i samarbete med 
Örebro Simallians blev en framgång 
med ett stort antal aktiva och tränare 
från många olika föreningar. Det 
har också genomförts ett flertal 
breddläger på lokal nivå med lyckade 
resultat. I samband med det nationella 
breddlägret i Örebro genomfördes 
även ett läger för utvecklings- och 
ungdoms/juniorlandslaget. Tränare på 

landslagslägret var Malin Gerdin och 
Angelica Jonasson. Ytterligare ett antal 
landslagsläger har genomförts under 
året. 

Verksamhetsberättelse 2018 17



ÖPPET VATTEN
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Tävling- och träningsformen öppet 
vatten fortsätter att intressera många. 
Enkelheten, tillgängligheten och 
spänningen att simma på okända 
vatten tillsammans med de olika 
element som strömmar, vågor, 
vind och djurliv gör att simningen 
innefattar mer än själva armtagen, 
andningen och bensparken. Ett trevligt 
sätt att umgås, träna och motionera.  

Antalet sanktionerade tävlingar ligger 
konstant kring ett 40-tal fördelat 
från Malmö i söder till Juoksengi i 
norr. Först ut var Växjö i mitten av 
juni och SK Rans tävling, Malmö 
Open Water, avslutade säsongen i 
början av september. Distanserna var 
fördelade från några hundra meter till 
Vidösternsimmet +21 500 meter. De 
allra flesta med lopp mellan tre och 
fem tusen meter. 

Tendenser tyder på att de flesta 
arrangörer ser till att det finns längre 
och utmanande distanser samtidigt 
som de har kortare distanser för att se 
till att det finns lopp för alla, oavsett 
bakgrund, ambition eller mål. 

Glädjande är också att många passar 
på att genomföra vattenprovet för att 
uppmuntra och lyfta simkunnigheten 
bland barn, ungdomar och vuxna i 
samband med tävlingen. 

Anmälningssidan Open Water Entry 
har utvecklats under året och nya 
förbättringar för att anpassa den till 
föreningarna och användarna görs 
kontinuerligt. En integrering med 
databasenTempus för anmälningar, 
resultathantering och statistik 
undersöks för att ytterligare underlätta 
administrationen och tillgängligheten 
för deltagare och arrangörer. 

Ur ett internationellt perspektiv 
fick Sverige en bra start genom 
Victor Johansson, Jönköping, som 
simmade in på en fin 13:e plats i 
det stora och mycket meriterade 
startfältet i Doha. På plats var även 
Christopher Jedel från Mölndal och 
Malmö Kappsimningsklubbs Elliot 
Sodemann. Elliot utvecklas ständigt 
och håller på att bli en förträfflig 
och erfaren 10K-simmare. I slutet av 
sommaren lyckades han bli den första 
manliga simmaren och ta sig in bland 
de tio första på världscupen. Han 
var med i förstaklungan och endast 
åtta sekunder efter segraren i mål. 
För detta och andra bra simningar 
belönades han med att bli årets 
manliga öppet vattensimmare 2018. 

De senaste årens dominant på 
damsidan, Ellen Olsson, fokuserade 
2018 på Europacupen och gjorde detta 
med bravur. Med flera pallplatser och 
starka avslutningar slutande hon, när 
alla deltävlingar var avklarade, på en 
tredjeplats totalt.  Hon hade även flera 
bra lopp under Vansbrosimningen. 
Även i år tilldelades hon årets 
kvinnliga öppet vattensimmare för 
sina färdigheter, meriter och bedrifter 
på de långa distanserna. 

På herrsidan segrade brasilianska 
Diogo Villarinho och in på andra 
plats slog Simon Wanna handen i 
målplattan precis före Kristian Kron 
i de klassiska tre kilometrarna i 
Vansbro. Dessa två gentlemän kom 
sedan också att göra upp om segern 
i årets Open Water Trophy. Nio 
deltävlingar, fördelat över landet, och 
med en spridning från midsommar till 
sista helgen i augusti i tid innefattade 
årets OWT. Som tidigare bestod den 
av två klasser där tävlingsklassen 

innebar jakt på poäng och chans till 
prispengar samt en motionsklass där 
medverkande på fyra valfria tävlingar 
gjorde att man kunde kvittera ut en fin 
statyett att ställa i bokhyllan. 

Inför den sista deltävlingen i Göteborg 
var det helt öppet hur prischeckarna 
skulle fördelas. På damsidan slutade 
SK Neptuns Christine Ekman som 
segrare och i herrklassen lyckades till 
slut Simon Wanna bärga totalsegern.

Göteborg var också skådeplatsen 
för årets svenska mästerkap i öppet 
vatten. SM, JSM, USM och Masters 
var de olika klasserna som skulle kora 
sina mästare. Till glädje för vissa och 
oro för andra så gjorde temperaturen 
i vattnet att tävlingen kom att avgöras 
utan våtdräkt för första gången. 
Glädjande nog deltog över hundra 
deltagare i ungdomsklassen 

Föreningarna anmäler och ser till att 
ungdomarna får prova på att tävla 
tidigt i öppet vatten och möjliggör på 
så sätt att de kommer i kontakt med 
sporten i tidig ålder. Det är viktigt för 
idrottens utveckling och ökar bredden 
på sporten, vilket är en förutsättning 
för att få denna simidrott att växa 
inför framtiden. Med ökat intresse från 
föreningarna och bland motionärer, 
där man oavsett målsättning med 
sitt deltagande, uppskattar, trivs och 
verkligen gillar att simma i klunga, 
axel mot axel med många taktiska 
inslag och beslut som ska göras mot 
vägen till målgång så ser det fortsatt 
ljust ut inför framtiden för svensk 
öppen vattensimning.
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MASTERS, HÄLSA & MOTION
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De svenska mastersutövarna fortsätter 
sin långa tradition att delta, prestera 
och representera Sverige runt om i 
världen. 2018 var inget undantag och 
vi hittade deltagare på alla våra fem 
simidrotter när EM avgjordes och 
oftast långt upp i resultatlistorna. 

De allra flesta simföreningar har idag 
en etablerad vuxenverksamhet och 
har en strategi i föreningen hur denna 
ska bedrivas och organiseras. Fler och 
fler önskar att lära sig simma i vuxen 
ålder och flertalet av dessa vill också 
bedriva sin träning och ha simidrott 
som sin ordinarie motionsform. 

Det finns en rad olika anledningar. 
till vad som lockar människor till 
bassängen för att lära sig teknik 
och komma underfund med vilka 
färdigheter man behöver för att 
bemästra simningens ädla konst. 
Vanligtvis så är målsättningen att 
man tänkt och planerat ställa upp 
i en tävling eller arrangemang där 
simning ingår eller är en del av själva 
tävlingen. t. ex. swimrun, triathlon, 
aquathlon, en Svensk Klassiker. Det 
kan också vara rena simtävlingar 
eller arrangemang som masters eller 
öppet vatten som gör att man vill bli 
medlem. 

Med sina många fördelar och de 
hälsovinster som simning och 
simidrott som träningsform kan 
erbjuda så lockar det också människor 
till att söka sig till oss. Crawlkurser, 
vuxenträning, masters och annan 
form av träning i vatten är delar som 
våra föreningar behöver ha en tydlig 
strategi kring och beredskap för.

Ser vi vad som hände under säsongen 
när det gäller masters så var det 
tre distrikt som arrangerade DM- 
tävlingar. Ambitionen är att så många 

distrikt som möjligt ger simmarna 
en möjlighet att tävla för att kunna 
simma, skaffa sig tider och erfarenhet 
samt erbjuda en bra nivå att börja 
tävla på om man inte har gjort det på 
länge eller inte alls sen tidigare. 

Årets stora inhemska mästerskap 
arrangerades i Jönköping och 
under tre dagar i mars fylldes 
Rosenlundsbadet av ca 600 deltagare 
från norr till söder och med ett tiotal 
utländska nationer på plats. 2018 års 
Masters-SM var inget undantag utan 
en rad rekord noterades och när sista 
grenen var avklarad så kunde man 
konstatera att Göteborg Sim var den 
förening som samlat ihop mest poäng 
och bröt därmed SK Neptuns långa 
svit. Täby Sims Stefan Scherling och 
Saltsjöbadens Anna Hammar var de 
simmare som prisades för tävlingens 
bästa prestation och belönades 
med Glen Christiansens pokal. Kul 
att Göteborg kraftsamlade, många 
klubbar tog poäng och att Jönköpings 
unga simmare var funktionärer. 

EM arrangerades i Bled, Slovenien, 
och för första gången med alla 
fem simidrotterna på samma plats 
samtidigt. Sverige var med i alla 
discipliner om man ser till att ett 
par polokillar den här gången 
representerade finska lag. Medaljerna 
och rekorden haglade in och till slut 
kunde de blågula notera trettio besök 
på prispallen och att Maria Norberg, 
KSLS slog det enda individuella 
europarekordet under mästerskapet 
samt att Danderyd och Hellas gjorde 
samma prestation i lagkapp. 

2018 var det också Sverige som 
arrangerade öppna nordiska 
mästerskapen i simning och arrangör 
var Malmö Kappsimingsklubb. 

Tävlingen simmades i fina, snabba 
Hylliebadet och mästerskapet blev 
väldigt framgångsrikt. Bra tävlingar, 
bra bassäng, nära till boende och lätt 
för de övriga nationerna att ta sig dit. 
Exakt som ett NM ska vara. 

Under året genomfördes även SM i 
öppet vatten i Göteborg i samband 
med övriga klasser. Glädjande 
så fortsatte traditionen att ha 
årliga mästerskap i simhopp och 
platsen för detta var Stockholm och 
Eriksdalsbadet. I år ägde det rum 
i juni och 1 m, 3 m och plattform 
samt synkro stod på programmet 
och deltagarna uppvisade bra 
form och många fina hopp gjordes. 
En väl genomförd tävling med 
snygg inramning gjordes av 
Stockholmspolisens IF Simhopp som 
arrangör. 

Årets mastersstipendium delades ut 
till Leonard Bielicz för hans passion 
och prestationer inom masterssimning 
och han mottog även priset som 
årets manliga simmare för säsongen 
2018. Priset som årets kvinnliga 
mastersimmare gick, efter många 
snabba och imponerande simningar 
som oftast resulterade i rekord till 
Maria Norberg från Kristianstad. 

Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att svensk masters står sig 
stark både vad det gäller prestationer 
och antal utövare. Önskvärt vore 
att få fler deltagare som inte har en 
simbakgrund i ryggsäcken att ställa 
sig på startpallen och att föreningarna, 
distrikten och förbund sammarbetar 
för att ta hand om intresset och de 
individer som vill lära sig simma, 
träna och utöva motion i vatten.
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MARKNAD & 
KOMMUNIKATION

Marknad 
Arbetet med att skapa goda 
förutsättningar för verksamheten 
genom affärsmässiga samarbeten 
har intensifierats under det gångna 
året. Genom att vidareutveckla 
våra olika evenemang och hitta nya 
former för samarbeten har vi höjt 
attraktionskraften och breddat våra 
kontaktytor. Tack vare det starka 
och stabila intresset för simidrott 
hos den svenska allmänheten 
noterar vi fortsatt höga tittarsiffror 
avseende såväl TV, web som print. 
Mediaintresset i samband med såväl 
internationella stortävlingar  - under 
året främst EM i Glasgow – som SM  
bidrar därmed också till att stärka vår 
attraktionskraft.       

Partnersamarbeten 
Vi har under året förlängt och 
förnyat samarbeten med ett antal 
av våra partners. Samarbetet med 
Malmsten har förlängts för kommande 
perioder samtidigt som Malmstens 
titelsponsorskap av Swim Open 
löper även under 2019.  Malmsten 
Swim Open samlade över 1 000 
simmare knappt 30 länder och blev 
en stor succé såväl sportsligt som 
marknadsföringsmässigt med 
livesändningar på Eurosport 1. 
Samarbetet med Medley utökades 
under året genom att de valde att 
vara s.k. exponerings-partner under 
EM i Glasgow med reklam på 
simmarnas dräkter. Effektmätningar 
efter EM visade påtagligt positiva 
värden för denna exponering.  
Parallellt med detta förnyades det 
löpande samarbetet med Medley 
om Bästa Tvåan, Trean, Fyran. Även 
partnerskapet med Vansbrosimningen 
har förnyats för kommande perioder.

Utvecklingen med LED-reklam 
på alla tävlingar fortsätter. Större 
reklamskärmar, med bättre 
upplösning,  i kombination 
med kreativa reklaminslag ökar 
genomslagskraften för våra partners. 
Formatet användes bl.a. under 
SM i Landskrona, vilket gav våra 
partners god exponering i SVT:s 
livesändningar.  

Avtalet med Apollo fortsätter 
enligt plan och har bl.a. omfattat 
träningsläger för landslaget i Thailand,  
träningsresa för öppet vattensimmare 
samt utbildning av Apollos simskolor.  

Projektet Framåt för fler i rörelse 
fortsätter tillsammans med RF/
Svenska Spel. Genom exponering i 
reklamfilmer, grafik och banderoller 
samt aktiviteter i monter på såväl 
Swim Open som SM har konceptet 
synts väl under året.

Media  
Med ca 60 timmar TV-sänd simsport, 
en ackumulerad TV-publik på 
totalt 71 miljoner tittare (Källa: 
Upplevelseinstitutet) och drygt 31 
miljoner svenska TV-tittare under EM 
var det ett bra TV-år.

Intresset för Svensk Simidrott kvarstår 
stabilit på en hög nivå. Intressant att 
notera är att ungdomar (15 – 29 år) 
rankar intresset för Simidrott högt. 
Simidrott kommer på fjärde plats, 
före mer traditionella idrotter som 
förekommer frekvent i linjär TV – 
t.ex. i Vinterstudion.   (Källa: Sport 
Navigatorn 2018)  

SVT:s täckning av simning och 
beachvattenpolo under SM-veckan 
i Landskrona innebar totalt  i snitt 
ca. 400 000 per dag under drygt fem 
timmars livesändningar, vilket är 
väldigt bra tal.    

Simidrotts-TV fortsätter att vara 
huvudkanal när det gäller våra 
egna sändningar från tävlingar 
där andra aktörer inte erbjuder 
direktsändningar.  Totalt har 
Simidrotts-TV haft drygt 14 000 unika 
tittare under året. Noterbart är att 
sändningen från Simhopps-SM hade 
den högsta live-tittarsiffran under hela 
året.  
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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. Sidan hade 
under året 234 725 besökare.

Förutom svensksimidrott.se 
finns det även ett antal andra 
webbplatser för våra verksamheter. 
Den mest välbesökta av dessa är 
Mästerskapssidan med  
318 978 visningar under året där 
vi presenterat resultat, bilder och 
kommentarer från utvalda sim- och 
simhopptävlingar, där EM i Glasgow 
i augusti var den tävling som lockade 
flest besökare. Tillsammans med 
våra samarbetspartners har vi ett 
antal webbplatser. Bland annat 
Swim of Hope i samarbete med 
Barncancerfonden och Bästa tvåan, 

trean och Fyran i samarbete med 
Medley. 

Sociala kanaler 
Sociala kommunikationskanaler 
är utöver vår hemsida ett av de 
viktigaste sätten för Svensk Simidrott 
att få synlighet. Vi har under året 
startat ett instagramkonto för Svensk 
Simidrott där vi vill spegla alla våra 
delar av verksamheten som sker varje 
dag. Sweswimteams Instakonto har 
haft en uppgång i antalet följare och 
även samtliga Facebooksidor.

Tidningen Aqua 
Medlemstidningen Aqua som postas 
till alla licensierade simidrottare har 
utkommit med fyra nummer under 
året. Inför varje nummer har vi i år 
även producerat en kort film för att 
uppmärksamma det nya numret som 
spridits i sociala medier.

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 sommarens internationella 
mästerskap har tagits fram.

Under året har tolv pressmeddelanden 
skickat ut till valda målgrupper.

Strategi 2025 
Abetet med Strategi 2025 har fortsatt 
under året. Vi har tagit fram mallar 
och verktyg för att underlätta 
implementeringen i distrikt och 
föreningar. Även arbete med att ta 
fram en film har påbörjats.

Som ett led i arbetet med Strategi 
2025 har vi under året arbetat med 
inkludering och delaktighet. För 
att manifestera alla människors 
lika rättigheter och värde var 
Simborgarmärket under 2018 
regnbågsfärgat och Svensk Simidrott 
genomförde en rad aktiviteter för 
att manifestera att vi vill skapa en 
idrottsmiljö öppen för alla.
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Webbaserade utbildningar

Under 2018 erhölls projektmedel 
från RF för att kunna arbeta med 
utvecklingen av webbaserade 
utbildningar. Mattias Tuneskog 
anställdes som projektledare för 
arbetet som har gjorts i samarbete 
med SISU Idrottsböcker. Fokus 
under året har varit att revidera och 
uppdatera innehållet på utbildningen 
till Simlinjeassistent, som är det 
första utbildningssteget för ledare 
inom simning och vattenpolo. 
Arbetet påverkades också av att 
SISU Idrottsutbildarna samtidigt 
har gjort om sin utbildningsstruktur 
och sina utbildningar, där deras 
Grundutbildning för tränare ingår 
i första utbildningssteget för ledare 
inom samtliga simidrotter. 

I juni filmades majoriteten av 
teknikfilmerna till utbildningen 
på Filbornabadet i Helsingborg 
där filmer till simningens abc och 
simteknik filmades. Filmning av 
öppet vatten gjordes bland annat i 
samband med Riddarfjärdsimningen 
i Stockholm i augusti och ytterligare 
ett filmtillfälle avverkades i 
november där konstsim, simhopp, 
vattenpolo samt kompletterande 
teknikfilmer filmades. Under hösten 
har ett textinnehåll till utbildningen 
arbetats fram samt en webbsida 
börjat byggas. Den 26 oktober 
bjöds utbildningsansvariga och 
styrelserepresentanter från distrikten 
in till ett implementeringsmöte av 
webbutbildningen. Praktiska detaljer 
och utbildningsbudget kopplat till 
implementeringen diskuterades. 

Den 7-9 december hölls en kursledar-
utbildning för 24 kursledare som 
kommer att kunna hålla i den nya 
webbutbildningen. Utbildningen 

beräknas kunna vara igång under 
första halvan av 2019, med en 
övergångsperiod av den tidigare 
utbildningen till Simlinjeassistent.  

Utbildningsmotionen på 
Simförbundsmötet 2018

Med anledning av den motion 
rörande utbildning som togs upp 
på Simförbundsmötet i Linköping 
2018, samt som en del i arbetet 
kring utbildningarna som görs i och 
med Strategi 2025, gjordes en större 
översyn över strukturen av Svensk 
Simidrotts utbildningar, främst 
kopplat till simundervisning och 
simning. Efter Simförbundsmötet 
skapades det en arbetsgrupp och 
tidsplan sattes för det kommande 
arbetet med översynen. Under juni 
skickades enkäter till föreningar, 
distrikt, kursledare samt deltagare 
på utbildningarna Simlinjeassistent 
och Simlinjeinstruktör. I juli 
skickades frågeställningar rörande 
utbildningsstrukturen ut till 
föreningar och distrikt. Frågorna 
diskuterades sedan på det möte, 
konferens eller forum som distrikten 
hade bjudit in föreningarna till. 
Den 30 november – 1 december 
var två representanter samt 
utvecklingskonsulenter från 
respektive distrikt inbjudna att 
diskutera utbildningsfrågorna 
på ett storgruppsmöte. Frågorna 
diskuterades och arbetades med under 
processledning av Maria Ståhl. 

Efter storgruppsmötet har det 
varit efterföljande möten och 
diskussioner. Utifrån de diskussioner 
och synpunkter som har kommit 
in har det satts ihop ett förslag på 
utbildningsstruktur för simlärare 
som skickas ut till deltagarna för 
storgruppsmötet i början av 2019 för 

en fortsatt dialog i framtagningen av 
en ny utbildningsstruktur. 

Antal utbildade ledare, domare 
och funktionärer fördelat på 
respektive utbildning 

Plattformen  524 

Grundutbildning för tränare 58 

Simlinjeassistent gul  533 

Simlinjeassistent blå  482 

Simlinjeinstruktör 2-8 år  34 

Simlinjeinstruktör 7-13 år  47 

Simlinjeinstruktör 12-17 år  10  

Baskurs simhopp  23 

Grundkurs simhopp  11 

Domarkurs simhopp  11 

Konstsimstränare bas  10 

Konstsimstränare nybörjare  9 

Domarkurs steg 2 konstsim  11 

Babysimsassistent  9 

Babysimsinstruktör  11  

Licenskurser  77 

Tävlingsfunktionär simning  2085 

Distriktsfunktionär simning  275  

Uppdateringsutbildning 

tävlingsfunktionär simning  1863 

Uppdateringsutbildning 

distriktsfunktionär simning  293 

Kursledare simfunktionär  8 

Kursledare simning  24

Totalt  6412

Tränarkonferens  175 

Kursledare simfunktionär  8 

Kursledare simning  24
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Från triangel till rektangel 
Innevarande programperiod för 
Idrottslyftet sträcker sig mellan åren 
2016 och 2019 och under denna tid 
är huvudsyftet att åstadkomma 
en förflyttning ”från triangel 
till rektangel”. Detta innebär en 
förflyttning från en idrottsrörelse 
formad som en triangel med bred 
bas av barn och ungdomar och en 
smal topp av elitidrottare till en 
idrottsrörelse i form av en rektangel 
där alla ges utrymme oavsett nivå och 
förutsättningar. 

För att möjliggöra denna 
förflyttning för våra föreningar 
utför utvecklingskonsulenter, 
som arbetar ute i distrikten, ett 
ovärderligt arbete. Under året har 
ytterligare en utvecklingskonsulent 
anställts och det finns nu 
utvecklingskonsulenter i sex av 
förbundets distrikt (Mellannorrlands 
Simförbund, Mellansvenska 
Simförbundet, Norrlands 
Simförbund, Skånes Simförbund, 
Västsvenska Simförbundet och 
Östsvenska Simförbundet). 
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. 

Tre fokusområden 
Svensk Simidrott har under 
innevarande programperiod valt 
att fokusera på tre fokusområden: 
Kompetensutveckling av ledare 
och tränare, utveckling av tränings-
och tävlingsverksamheten samt 

simkunnighet.

Under 2018 har vi inom det första 
området främst fokuserat på att 
skapa flexibla och lättillgängliga 
utbildningar vilket konkret 
består av ett framtagande av 
webbaserade utbildningsmaterial. 

Projektet Simidrott Mer för fler, 
är ett exempel på vad vi utvecklat 
inom det andra fokusområdet. 
Projektet strävar efter att stärka 
Svensk Simidrott genom att lyfta 
styrkan av att hålla på med flera 
simidrotter. Vi tror att en större 
öppenhet mellan simidrotterna 
kommer att bidra till att öka antal 
aktiva inom verksamheten och 
en större chans att fler väljer att 
stanna kvar inom simidrotten. 
Under året har fokus varit att ta 
fram övningsbanker som ska kunna 
användas i föreningarna och dessa 
kommer att släppas under början av 
2019. När det gäller utveckling av 
träningsverksamheten ser vi också 
att många föreningar jobbar med att 
optimera bassängutrymmet, vilket 
bidrar till att inköp av bassängväggar 
och plattformar är en vanligt 
förekommande föreningsansökan 
inom Idrottslyftet. 

Inom det tredje fokusområdet har 
vi arbetat med att underlätta för 
föreningarna att bedriva skolsim. 
Under rubriken Simkunnighet kan ni 
läsa mer om detta arbete. 

Fakta Idrottslyftet 

Idrottslyftet är en satsning av 
regeringen med fokus på svensk 
barn- och ungdomsidrott. Syftet är 
att utveckla föreningsverksamheten 
så att barn och unga i åldern 7-25 
år väljer att idrotta i föreningar och 
stimuleras till ett livslångt idrottande.
Målet med satsningen är att samtli-
ga idrottsförbund utifrån sina unika 
behov, vid programperiodens slut 
har utvecklat sin verksamhet för 
barn och unga. Utvecklingsinsatser-
na ska vara i linje med Riksidrottsför-
bundets anvisningar för barn- och 
ungdomsidrott och leda till att 
svensk idrott utvecklas, samverkar 
med andra aktörer och ger goda 
möjligheter att idrotta i förening.

Svenska Simförbundets förening-
ar erhöll under året 4 524 609 kr, 
vilket gjorde att 173 föreningar 
har kunnat utveckla sin barn- och 
ungdomsverksamhet genom 764 
satsningar. 
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Ett prioriterat område 
Simidrott för alla är ett prioriterat 
område i Verksamhetsinriktningen 
2018-2019. 

Svenska Simförbundet 
fick etableringsstöd från 
Riksidrottsförbundet under 2018 för 
att genomföra projektet Simidrott 
för alla. Målet under 2018 var att 
introducera och utbilda fler personer 
med olika etnisk bakgrund till att 
bli ledare. De nya ledarna blir på så 
vis inkluderade i föreningslivet och 
förebilder. På sikt ser vi att det ger en 
bredare mångfald bland såväl ledare 
som aktiva.

Sex föreningar deltog 
I januari fick alla föreningar 
möjlighet att ansöka till projektet. 21 
ansökningar inkom. Sex föreningar 
valdes ut; Falu SS, Linköpings 
ASS, Nyköpings SS, Södertälje SS, 
Trollhättans SS och Örebro SA. 
Dessa föreningar har utsett varsin 

lokal projektledare. De lokala 
projektledarna har rekryterat 
personer lokalt som har erbjudits en 
introduktionsutbildning tillsammans 
med SISU och sedan Simlinjeassistent-
utbildningen. Därefter har personerna 
fått en mentor i föreningen och blivit 
erbjudna ledaruppdrag. Totalt har 62 
ledare varit med i projektet under året 
som gått. 

Hela projektet startade med 
en uppstartsträff för de lokala 
projektledarna och avslutades med 
en utvärderingsträff. Projektledarna 
vittnar om att det har varit ett 
lyckat projekt och på flera orter går  
ledarrekryteringen betydligt lättare 
idag än tidigare. Flera deltagare 
har också berättat att projektet har 
haft stor påverkan i deras liv, då 
de kommit in i föreningslivet och 
samhället på ett annat sätt än tidigare. 

Deltagarna har på kort tid blivit 
förebilder i sina föreningar både 

för aktiva och andra blivande 
ledare. Några av deltagarna var inte 
simkunniga i början, men har lärt sig 
simma under projekttiden och det 
visar på att allt är möjligt. 

Projektet blev utvalt som ett av två 
projekt av RF att ingå i ett utbyte med 
Tysklands Idrottsförbund. 

Annika Edin har under året haft en 
anställning på 50 % som projektledare 
för projektet.

Projektet har blivit beviljat nya medel 
från Riksidrottsförbundet och kommer 
att fortsätta under 2019. 
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Medley bästa tvåan, trean och fyran 
Skoltävlingen Medley bästa tvåan, 
trean och fyran genomfördes i 
vanlig ordning under vårterminen.
Tävlingen arrangerades av våra 
simidrottsföreningar på 32 orter 
runtom i landet. Nästan 2 300 barn i 
årskurs 2, 3 och 4 deltog och bidrog 
till ännu en härlig säsong av tävlingen. 
Flest deltagande lag, precis som under 
2017, hade Helsingborgs Simsällskap 
som aktiverade nästan 400 elever. 
Resultat och bilder från säsongen finns 
på tävlingens hemsida bastafyran.se.

Swim Open Stockholm Mini – 
Simkunnighetskul för alla! 
Under sportlovet arrangerade Svenska 
Simförbundet, tillsammans med 
arrangörsföreningarna av Swim 
Open Stockholm och Stockholms 
Stad, en simkunnighetsaktivitet i fem 
av Stockholms förorter. Aktiviteten 
genomfördes med lyckat resultat för 
tredje året i rad. Fokus under veckan 
var simmärkestagning och Swim Open 
Stockholm Mini engagerade drygt 800 
personer.

Vansbro Vattenprovet 
För tredje året i rad arrangerades 
Vansbro Vattenprovet i samband med 
Vansbrosimningen. Syftet med loppet 
är att uppmuntra allmänheten till att 
testa sin simkunnighet årligen. Vädret 
var fint och stämningen fantastisk. 
Loppet var fullbokat och cirka 150 
personer, såväl barn som vuxna, 
simmade 200 meter och belönades 
med simmärket Vattenprovet.

Swim of Hope 
Under 2018 arrangerades Swim 
of Hope för femte året i rad. 
Aktiviteten är ett samarbete 
mellan Svensk Simidrott och 
Barncancerfonden, där våra 
simidrottsföreningar arrangerar 
sponsringsaktivtiviteter till 
förmån för Barncancerfonden. 
Under året deltog 22 föreningar 
och totalt samlades drygt 
1,2 miljoner kronor in, som 
delades lika mellan de 
arrangerande föreningarna och 
Barncancerfonden.

Simkunnighetsundersökning 
I maj publicerade Svensk 
Simidrott resultaten från vår 
simkunnighetsundersökning som 
genomförts tillsammans med 
marknadsundersökningsföretaget 
YouGov. Undersökningen visade 
att 87 % av den vuxna befolkningen 
i Sverige uppskattar sig vara 
simkunniga enligt definitionen 
för simkunnighet. Det är en liten 
nedgång sedan vår förra mätning 
från 2016, som visade på att 89 % var 
simkunniga. Årets undersökning 
visade även att bara en av tre som 
uppskattar sig vara simkunniga, 
simmar 200 meter i ett sträck årligen 
och hela 21 % uppger att de aldrig 
gör det. I huvudstadsområdet 
uppger 91 % att de är simkunniga 
medan enbart 80 % av de som bor 
på landsbygden kan simma. Svensk 
Simidrott fick även möjlighet att prata 
om undersökningen i Nyhetsmorgon 
på TV4. 

Skolsim 
I enlighet med Svensk Simidrotts 
verksamhetsinriktning för 2018-
2019, så har ett arbete gjorts för 
att underlätta för våra föreningar 
att bedriva skolsim. Under 
2018 gick en enkät ut till våra 
medlemsföreningar för att kartlägga 
i vilken omfattning våra föreningar 
bedriver skolsim. Under året har 
Svenska Simförbundet haft en nära 
dialog och stöttat föreningar och 
distrikt i skolsimsfrågan, bland annat 
genom rådgivning och möten med 
kommunrepresentanter.
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Som en del av vår långsiktiga 
strategi fram till 2025 så 
kommer Svensk Simidrott 
att göra en större satsning på 
inkludering och delaktighet 
där målbilden är att ”Inom 
Svensk Simidrott känner alla 
sig välkomna och alla vet vad 
vi står för, vilka gemensamma 
mål och värderingar vi har. Vår 
verksamhet och våra ledare 
ser till så att alla känner sig 
inkluderade, kan utvecklas 
och känner glädje, trygghet, 
delaktighet och gemenskap”. 

För att manifestera alla 
människors lika rättigheter och 
värde var Simborgarmärket 
under 2018 regnbågsfärgat och 
Svensk Simidrott genomförde 
en rad aktiviteter under året 
för att visa att vi vill skapa en 
idrottsmiljö som är öppen för alla. 
För att öka kompetensen inom 
området har personal från vårt 
förbundskansli även deltagit i 
Riksidrottsförbundets utbildning, 
5 steg mot en jämställd och 
inkluderande idrott. 

Årets aktiviteter inleddes 
i samband med Swim 
Open Stockholm, då 
märkestagningsaktiviteter 
genomfördes i fem simhallar 
i Stockholm under sportlovet. 
Cirka 800 personer deltog i 
aktiviteterna där fokus var 
Simborgarmärket och spridning 
av information om inkluderande 
idrott. Under simtävlingen 
Swim Open Stockholm 
uppmärk-sammades sedan 
vårt HBTQ-arbete med hjälp av 

regnbågsfärgade 
simlinor och 
ryggsimslinor 
samt att alla 
deltagare fick 
regnbågsfärgade 
nyckelband. 

Under SM-
veckan var målen 
i beachvattenpolo 
regnbågsfärgade och alla 
domare bar regnbågsfärgade 
domarband.

Under slutet av sommaren 
genomfördes en rad 
aktiviteter i samarbete med 
Stockholms Stad och Svenska 
Livräddningssällskapet i 
samband med Europride i 
Stockholm. Vi arrangerade 
simmärkestagningar 
kostnadsfritt på Stockholms 
Stads utomhusanläggningar, 
med en stor final på 
Eriksdalsbadet. Denna dag 
färgades Eriksdalsbadets 
utomhusbassäng i regnbågens 
alla färger och besökarna bjöds 
på massor av aktiviteter. Utöver 
Simborgarmärkestagning gick 
det att prova på konstsim, 
simhopp, vattenpolo, 
livräddning, träningspass 
med mera. De arrangerande 
organisationerna fanns också på 
plats med informationstält. För 
Svensk Simidrotts del avslutades 
denna vecka med deltagande i 
Pridetåget. Representanter från 
Svenska Simförbundets styrelse 
och förbundskansli var på 
plats tillsammans med ett antal 
simidrottsföreningar. 

Högevallsbadet i Lund och 
Sundbybergs simhall är två av 
landets få HBTQ-certifierade 
simhallar. Tillsammans med 
föreningarna SK Poseidon i 
Lund och SS04 i Sundbyberg 
genomförde vi under höstlovet 
Simborgarmärkesaktiviteter på 
dessa anläggningar, för att få en 
fin avrundning på ett fantastiskt 
år som gått i regnbågens färger.

Utöver de aktiviteter som har 
genomförts från centralt håll, så 
har våra simidrottsföreningar 
genomfört lokala Simborgar-
märkestagningar och de har 
även varit engagerade i lokala 
Prideparader.
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SIMMÄRKEN

Märke   2017 2018
Baddaren Grön 32 136 33 476 

Baddaren Blå   32 494 35 901 

Baddaren Gul   19 835 22 729 

Sköldpaddan   26 178 29 999 

Bläckfisken 22 501 32 456 

Pingvinen Silver   23 356 25 989 

Pingvinen Guld   20 442 22 188 

Silverfisken   21 894 26 694 

Guldfisken   22 054 25 647 

Järnmärket   13 640 15 392 

Bronsmärket   6 618 7 091 

Silvermärket   2 809 3 552 

Kandidaten   2 024 2 407 

Hajen Brons   13 552 15 612 

Hajen Silver   11 457 12 769 

Hajen Guld   7 273 8 447 

Vattenprovet   4 862 5 363 

Vattenprovet öppet vatten 758 1 463

Simborgarmärken 31 333 49 086 

Kilometermärken 3 707 4 247

 

Simsättsmärken  

Simsättsmärke fjärilsim 817 790 

Simsättsmärke ryggsim 3 089 3 197 

Simsättsmärke bröstsim 3 861 4 039 

Simsättsmärke crawl   3 266 2 950 

  

Magistermärken  

Magister järn   1 145 1 205 

Magister brons   599 827 

Magister silver   423 397 

Magister guld   509 539 

Guld med emalj   54 112 

Elitmärket   31 44

Diplom 20 305 16 836 

Pokaler Simlinjen  

Utmanarpokal liten   652 473 

Utmanarpokal mellan   517 226 

Utmanarpokal stor   155 114 

 

Plaketter Simlinjen  

Utmanarplakett brons   349 378 

Utmanarplakett silver   330 186 

Utmanarplakett guld   150 160 

Simhoppsmärken 3 213 4 667 

Vattenpolobollen 128 74

Vattenprovet är vårt märke för simkunnighet där du för att 
klara märket ska kunna falla i vattnet, få huvudet under vat-
tenytan och efter att du åter har tagit dig upp till ytan, simma 
200 meter varav 50 meter i ryggläge. Testet ska utföras på 
djupt vatten.
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UTMÄRKELSER

LICENSIERADE SIMIDROTTARE

Förtjänstdiplom

Sofia Izoz Svenska Simförbundet 
Fredrik Lundin SK Neptun 
Daniel Lönnberg Svenska Simförbundet 
Roberto Prestinoni SK Neptun 
Anders Rehn SK Neptun 
Frida Rehn SK Neptun 
Lee Williams SK Neptun 
Nils Zätterström SK Neptun

Förtjänstmedalj silver

Ulf Gladher Karlskrona SS 
Petter Mikaelsson Norrlands Simförbund 
Bengt-Göran Persson Ystads SS 
Daniel Rennerstav Danderyds Sim 
Lars Reuterskiöld Stockholms Simförbund 
Eva Svantesson Linköpings ASS 
Birgitta Westerlind Mellannorrlands Simförbund

Förtjänstmedalj guld

Stefan Mayer Danderyds SK

Stora "grabbars" märke

Emma Gullstrand Jönköpings SS 
Vinko Paradzik Jönköpings SS 
Victor Johansson Jönköpings SS

Ålder Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Öppet vatten Masters

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

0-12 2037 3383 119 189 - 5 446 20 3 7 - -

13-16 1537 2359 55 111 1 64 160 62 77 76 -  -  

 17-  890 738 32 41 1 36 231 96 212 131 559 412

                      

TOTALT:       10 944         547            156          615            506          971
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och förbundschefen för Svenska Simförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018-
01-01-2018-12-31.

Verksamhetens art och inriktning

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. 
Förbundets ca 300 föreningar med över 170 000 medlemmar bedriver simidrotterna simning, öppet vatten, sim-
hopp, vattenpolo och konstsim. Verksamheten spänner över motionssimning till olympisk idrott, från babysimning 
till masterssimning. Svenska Simförbundet arbetar också för tidig och livslång simkunnighet för alla.

Svenska Simförbundets vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma. En ledstång i arbetet 
mot visionen är den av förbundet antagna strategin mot 2025.

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under 2018 hade Svenska Simförbundet ett fortsatt gott samarbete med sina samarbetspartners. Avtalen innefattar 
allt ifrån elit och bredd i alla simidrotterna till bredare simkunnighetsprojekt. 

2018 var det första året av Strategi 2025 och år ett av den första tvååriga verksamhetsinriktningen. 

Sarah Sjöström har även 2018 varit den starkast lysande stjärnan bland simidrotterna. Hennes fyra guldmedaljer 
vid EM i Glasgow var en prestation som ingen annan svenska tidigare mäktat med. 

Resultat och ställning (tkr) 
 2018 2017 2016 
Offentligrättsliga bidrag 24 396 20 224             18 827
Nettoomsättning 24 819 22 731 25 857 
Årets resultat 715 655 1 223
Eget kapital 11 527 10 664 9 209
Antal anställda 25 24 21
 

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsup-
plysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges.
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RESULTATRÄKNING  20180101  20170101
 NOT -20181231  -20171231
      
Intäkter      
Nettoomsättning  2 24 819  22 731
Bidrag 3 24 396  20 224
Gåvor/övriga bidrag  440  1 186
Medlemsavgifter  1 598  1 531
Summa intäkter  51 253  45 672
      
Kostnader      
Idrottskostnader 4 -18 635  -17 042
Varor försäljning  -3 395  -2 768
Övriga externa kostnader  -8 429  -7 139
Personalkostnader 5 -19 112  -17 934
Avskrivningar av materiella och       
immateriella anläggningstillgångar  -162  -114
Summa kostnader  -49 733  -44 997
      
Verksamhetens resultat  1 520  675
      
Resultat från finansiella investeringar      
Resultat från övriga värdepapper  57  0
Ränteintäkter och liknande poster  138  6
Räntekostnader och liknande poster  0  -26
  195  -20
      
Resultat efter finansiella poster  1 715  655
      
      
Årets resultat enligt resultaträkningen  1 715  655
Utnyttjande/återföring av ändamålsbestämda medel -1 000  800
  715  1 455
      
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 715  1 455

 

RESULTATRÄKNING (TKR)
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BALANSRÄKNING (TKR)
TILLGÅNGAR Not 2018 2017
       
Immateriella anläggningstillgångar       
Övr. immateriella anläggningstillgångar 6 0 0
  0 0
      
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier 7 36 161
  36 161
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i Pool 2000 ekonomisk förening  53 53
Andelar värdepapper   6 960  
  7 013 53    
   
Summa anläggningstillgångar  7 049 214    
   
Omsättningstillgångar       
Varulager m.m.       
Varulager  1 215 1 696
  1 215 1 696
      
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  3 474 4 526
Övriga fordringar  9 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 411 1 418
  4 894 5 947    
   
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar  453 8 737
  453 8 737
      
Kassa och bank  13 545 5 277
  13 545 5 277    
   
Summa omsättningstillgångar  20 107 21 657
      
SUMMA TILLGÅNGAR  27 156 21 871

EGET KAPITAL OCH SKULDER       
 
Eget kapital       
Balanserat kapital 8 9 862  9 209 
Årets resultat  715  655 
Ändamålsbestämda medel  1 000  800 
  11 577  10 664   
      
Avsättningar       
Fonder 9 661  661 
  661  661 
      
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder  3 420  2 304 
Övriga kortfristiga skulder  1 479  476 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 10 019  7 766 
  14 918  10 546
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  27 156  21 871 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings-och värderingsprinciper        
  
Not 1       
    
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd   
 (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med fg år.   
     
Avskrivningar        
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.     
      
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:       
      
Immateriella tillgångar (rättigheter)   5 år 
Datorer   3 år    
Maskiner och tekniska anläggningar   5 år    
      
       
Medlemsavgifter       
 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Simförbundet.     
 Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.  
       
Gåvor och bidrag  
En transaktion i vilken Svenska Simförbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge 
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.      
     
 Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att Svenska Simförbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor 
och om Svenska Simförbundet har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag.        
    
 Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.  
       
  
Upplysningar till resultaträkningen        
    
   
Not 2 Nettoomsättning  20180101  20170101  
  -20181231  -20171231  
Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande:  
Idrottsverksamhetens intäkter   9 583  8 612   
Sponsring, reklam, annonser   3 495  3 663   
Försäljningsintäkter   11 741  10 456  
Summa   24 819  22 731   
       
  
       
Not 3 Bidrag       
  20180101  20170101  
  -20181231  -20171231 
 
Bidrag    24 396  20 224  
Summa  24396  20 224  
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
 

       
Not 4 Upplysning om idrottskostnader  20180101  20170101  
  -20181231  -20171231

Konstsim  469  476 
Simhopp  2 195  1 945 
Simning  7 569  6 294 
Vattenpolo  473  777 
Öppet Vatten  529  401 
Masters  88  64 
Hälsa & Motion  105  148 
Internationella arrangemang  4 253  3 698 
Simkunnighet  729  511 
Föreningsutveckling  18  741 
Utbildning  1 919  1 668 
Regelkommitten  256  285 
Övrigt  32  34 
Summa  18 635  17 042 
       
    
       
       
      
Not 5  Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och socialakostnader     
   
Medeltal anställda       
 Antal Varav Antal Varav   
 anställda män anställda män  
       
 25 11 24 11  
Anställda i Sverige i förbundet       
    
       
    
Löner och andra ersättningar och  sociala kostnader (varav pensionskostnader)     
      
 Löner och    Sociala  Löner och  Sociala
 andra ersättningar kostnader andra ersättningar kostnader
       
 12 757 5 570 12 029 5 211   
  (1558)  (1406)  
       
    
Löner och andra ersättningar fördelade  mellan styrelseledamöter och anställda

 Ersättning till Övrig Ersättning till Övriga  
 styrelsen  anställda styrelsen  anställda  
 0 12 757 0 12 029  
       
    
Styrelseledmöter och befattningshavare        
  
 Antal Varav Antal Varav  
  män   män   
Styrelseledamöter 7 4 8 5  
Generalsekreterare/kanslichef eller liknande 1 1 1 1   
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Not 6 Immateriella anläggningstillgångar 
       
  20181231  20171231  
   
Ingående anskaffningsvärde  675  675 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  675  675 
       
   
Utgående ackumulerade avskrivningar  -675  -675 
Bokförd värde  0  0 
       
    
       
     

Not 7  Maskiner och andra tekniska anläggningar       
  20181231  20171231  
  
Ingående anskaffningsvärde  1 486  1 513  
Årets investeringar  37  119  
Försäljningar och utrangeringar  0  -147  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 523  1 485  
       
    
       
Ingående avskrivningar enligt plan  -1 325  -1 357  
Försäljningar och utrangeringar    147  
Årets avskrivning  -162  -114  
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 487  -1 324  
Bokfört värde  36  161  
       
    

       
    
Not 8 Förändring av Eget kapital       
  
 Balanserat Ändamåls  Totalt  
 kapital bestämt  eget kapital
  
Ingående balans 9 862 800  10 662  
Uttnyttjande av ändamålsbestämda medel  -800  -800  
Reservering av ändamålsbestämda medel  1000  1 000  
Årets resultat 715   715  
Utgående balans 10 577 1 000  11 577  
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Not 9 Avsättningar
       
  20181231  20171231 
 
Nordea likviditetsinvest 1566 81 09100  326  326  
Nordea donationsmedelsfond 3260 32 74694  335  335  
  661  661  
       
    
       
    
       
    
Not 10  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
       
  20181231  20171231  

Upplupna semesterlöner  2 230  1 903  
Upplupna sociala avgifter  1 038  898  
Övriga poster  6 751  4 965  
Summa  10 019  7 766  
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UNDERSKRIFTER STYRELSEN
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REVISIONSBERÄTTELSE
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REVISIONSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse 2018 47



SVENSKA MÄSTARE
2018

SIMHOPP

VATTENPOLO
Tävling  Herrar Damer 
SM  Järfälla S Järfälla S
JSM  Hellas S Järfälla S
USM-A  Hellas S Järfälla S
USM-B  Hellas S Mixed 
Beachvattenpolo Linköping SIF Järfälla S

Tävling Gren Namn Förening Poäng

Vinter SM Svikthopp 1m Mathilda Roxne Bofors SHK 249,60
 Svikthopp 1m Vinko Paradzik Jönköpings SS 364,85
 Svikthopp 3m Emma Gullstrand Jönköpings SS 276,30
 Svikthopp 3m Erik Gundersen Malmö KK 367,35
 Höga hopp Ellen Ek Malmö KK 275,10
 Höga hopp Vinko Paradzik Jönköpings SS 361,15
 Svikthopp 3m synchro Emma Gullstrand + Daniella Nero Jönköpings SS 249,63
 Svikthopp 3m synchro Elias Petersen + Zackarias Pettersson Malmö KK+Jönköpings SS 280,50
 Svikthopp 3m mixed Synchro Erik Gundersen + Hedda Nordstedt Malmö KK 253,62
    
Sommar SM Svikthopp 1m Frida Källgren Malmö KK 264,70
 Svikthopp 1m Vinko Paradzik Jönköpings SS 377,80
 Svikthopp 3m Mathilda Roxne Bofors SHK 263,15
 Svikthopp 3m Jacob Stoltz Stockholmspolisens IF Simhopp 314,10
 Höga hopp Isabelle Svantesson Stockholmspolisens IF Simhopp 266,25
 Höga hopp Vinko Paradzik Jönköpings SS 386,60
 Svikthopp 3m synchro Linnea Sörensen + Mathilda Roxne Malmö KK+Bofors SHK 253,02
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KONSTSIM

ÖPPET VATTEN
Gren  Namn                                     Klubb                         Tid
Damer  5 km Christine Ekman SK Neptun 1:11:20
Herrar  5 km Mattias Glenesk SK Neptun 1:05:38
 
 

Gren Namn Klubb Poäng

Solo Malin Gerdin Örebro SA 146,3478
   
Kombination Agnes Gustavsson Örebro SA 70,40
 Tyra Johansson  
 Helena Kuksa  
 Marfa Chagrina  
 Anna Frännfors  
 Ebba Nilsson  
 Ida Nilsson  
 Embla von Beckerath  
 Danai Syriopoulou  

 Damer Poäng Herrar Poäng

Frisim
50 m Maja Reichard, Spårvägen SF 881 Tobias Klasson, Säffle SS 793
100 m Pernilla Lindberg, Göteborgs S 941 Ludvig Nyrén, Säffle SS 779
200 m Pernilla Lindberg, Göteborgs S 954 Jesper Andersson, Karlstads SS 722
400 m Pernilla Lindberg, Göteborgs S 916 Jesper Andersson, Karlstads SS 539
    
Ryggsim    
50 m Maja Reichard, Spårvägen SF 924 Tobias Klasson, Säffle SS 775
100 m Pernilla Lindberg, Göteborgs S 818 Tobias Klasson, Säffle SS 782
    
Bröstsim    
50 m Maja Reichard, Spårvägen SF 932 Tobias Klasson, Säffle SS 539
100 m Maja Reichard, Spårvägen SF 922 Albin Oskarsson, Örebro SA 414
    
Fjärilsim    
50 m Pernilla Lindberg, Göteborgs S 767 Ludvig Nyrén, Säffle SS 805
    
Medley    
200 m Pernilla Lindberg, Göteborgs S 866 Ludvig Nyrén, Säffle SS 613

PARASIM
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SIMNING 50 M LANDSKRONA 4-8 JULI

      Damer                                   Tid     Herrar                      Tid
Frisim 
    
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 23,96 Melker Selin, SK Elfsborg 22,80
100 m Louise Hansson, Helsingborgs S 55,63 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 49,63
200 m Louise Hansson, Helsingborgs S 2:00,47 Nils Liess, Kungsbacka SS 1:48,15
400 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 4:14,84 Adam Paulsson, SK Elfsborg 3:54,54
800 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 8:49,02 Victor Johansson, Jönköpings SS 8:06,68
1500 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 16:57,76 Victor Johansson, Jönköpings SS 15:28,14
4 x 100 m Helsingborgs S 3:48,40 Jönköpings SS 3:25,84
4 x 200 m Helsingborgs S 8:20,19 Jönköpings SS 7:32,26
    
Ryggsim    
50 m Ida Lindborg, Malmö KK 28,63 Simon Sjödin, SK Neptun 25,96
100 m Louise Hansson, Helsingborgs S 1:01,21 Simon Sjödin, SK Neptun 56,57
200 m Eygló Òsk Gústafsdóttir, SK Neptun 2:16,22 Samuel Törnqvist, Täby S 2:04,20
    
Bröstsim    
50 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 31,49 Johannes Skagius, SK Neptun 27,60
100 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 1:08,08 Erik Persson, Kungsbacka SS 1:01,97
200 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 2:28,79 Erik Persson, Kungsbacka SS 2:11,26
    
Fjärilsim    
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 25,14 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 24,24
100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 56,83 Jesper Jonsson, Södertörns SS 53,96
200 m Louise Hansson, Helsingborgs S 2:13,25 Nils Liess, Kungsbacka SS 1:57,72
    
Medley    
200 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 2:17,98 Simon Sjödin, SK Neptun 2:01,56
400 m Jaqueline Hippi, SK Neptun 4:54,70 Adam Paulsson, SK Elfsborg 4:21,17
4 x 100 m Helsingborgs S 4:09,18 SK Neptun 3:43,43
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SIMNING 25 M STOCKHOLM 14-18 NOVEMBER

    Damer                                    Tid      Herrar                     Tid
Frisim 
50 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 24,14 Björn Seeliger, Södertälje SS 21,89
100 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 52,18 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 47,68
200 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 1.57,16 Robin Hanson, Järfälla S 1.44,38
400 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 4.07,90 Adam Paulsson, SK Elfsborg 3.43,48
800 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 8.33,68 Adam Paulsson, SK Elfsborg 7.46,89
1500 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 16.22,33 Kristian Kron, SK Neptun 15.09,63
4 x 50 m Linköpings ASS 1.40,73 SK Neptun 1.28,29
4 x 100 m Linköpings ASS 3.41,72 Helsingborgs S 3.15,56
4 x 200 m Jönköpings SS 8.07,15 Helsingborgs S 7.10,51
    
Ryggsim    
50 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 27,16 Björn Seeliger, Södertälje SS 23,78
100 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 56,57 Martin Nilsson, Stockholmspolisens IF SF 53,20
200 m Hanna Rosvall, Ängelholms SS 2.08,11 Kristian Kron, SK Neptun 1.56,32
    
Bröstsim    
50 m Hannah Brunzell, Västerås SS
Emelie Fast, Södertörns SS 30,96 Johannes Skagius, SK Neptun 26,46
100 m Hannah Brunzell, Västerås SS 1.07,40 Johannes Skagius, SK Neptun 58,41
200 m Hannah Brunzell, Västerås SS 2.26,48 Erik Persson, Kungsbacka SS 2.04,96
    
Fjärilsim    
50 m Sara Junevik, Falu SS 26,16 Sebastian Holmberg, SK Neptun 23,23
100 m Ida Liljeqvist, Ängelholms SS 59,58 Jesper Jonsson, Södertörns SS 52,72
200 m Edith Jernstedt, Västerås SS 2.12,31 Simon Sjödin, SK Neptun 1.55,99
    
Medley    
100 m Magdalena Kuras, SK Triton 1:00,98 Simon Sjödin, SK Neptun 52,89
200 m Hanna Bergman, SK Poseidon 2.12,94 Simon Sjödin, SK Neptun 1.54,49
400 m Edith Jernstedt, Västerås SS 4.44,50 Adam Paulsson, SK Elfsborg 4.08,81
4 x 50 m Ängelholms SS 1.51,95 SK Neptun 1.34,98
4 x 100 m Linköpings ASS 4.08,46 SK Neptun 3.31,50
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SM–POÄNG 2018
SIMNING TOPP 20

Placering Klubb Summa Senior Junior Ungdom

1 Malmö Kappsimningsklubb 3127 2046 474 607
2 Stockholmspolisens IF Simhoppsförening 1595 978 262 355
3 Jönköpings Simsällskap 1359 990 132 237
4 Bofors Simhoppsklubb Karlskoga 712 462 148 102
5 Simklubben Neptun 404 138 92 174
6 Simklubben Poseidon 278 39 52 187
7 Södertälje Simsällskap 201 102 44 55
8	 Simidrottsklubben	Delfin	 144	 15	 22	 107
9 Västerås Simsällskap 113 45 52 16
10 Eskilstuna Simklubb 30 0 0 30
11 Växjö Simsällskap 26 0 0 26
12 Linköpings Allmänna SS 4 0 0 4

SIMHOPP

Placering Klubb    Summa Senior  Junior Ungdom

1 Örebro Simallians 613 126 236 251
2 Simklubben Neptun 402 96 138 168
3 Järfälla Simsällskap 340 93 82 165
4 Simklubben Täby Synchro 239 48 68 123
5	 Simidrottsklubben	Delfin	 217	 54	 74	 89
6 Jönköpings Simsällskap 71 0 30 41
7 Växjö Simsällskap 60 0 24 36
8 Aqua Simidrottsförening 5 0 0 5

KONSTSIM

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

1 Helsingborgs Simsällskap 7118 3441 2 2212 1 1391 1 74 20
2 Jönköpings Simsällskap 5206 2553 3 2086 2 468 7 99 14
3 Simklubben Neptun 4768 3471 1 660 6 310 11 327 3
4 Linköpings Allmänna SS 3278 2157 4 612 9 455 8 54 23
5 Malmö Kappsimningsklubb 2384 684 11 458 13 977 2 265 4
6 Västerås Simsällskap 2342 1074 5 622 8 597 4 49 25
7 Väsby Simsällskap 2187 921 8 794 5 442 9 30 32
8 Södertälje Simsällskap 2122 763 10 992 3 240 15 127 9
9 Södertörns Simsällskap 2050 1026 6 434 15 550 5 40 27
10 Järfälla Simsällskap 2047 606 13 834 4 607 3 0  
11 Täby Sim 2024 609 12 564 12 476 6 375 2
12 Simklubben Elfsborg 1675 870 9 592 11 209 21 4 60
13 Föreningen Göteborg Sim 1498 349 19 238 20 256 14 655 1
14 Spårvägen Simförening 1466 965 7 232 21 269 13 0  
15 Simklubben Poseidon 1400 537 15 604 10 234 17 25 37
16 Landskrona Simsällskap 1179 417 18 656 7 106 31 0  
17 Mölndals Allmänna Simsällskap 1136 573 14 324 16 223 18 16 46
18 Ängelholms Simsällskap 1076 498 16 440 14 136 27 2 66
19 Skövde Simsällskap 928 306 20 314 17 308 12 0  
20 Norrköpings Kappsimningsklubb 693 261 22 248 19 136 27 48 26
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VATTENPOLO 

Placering Klubb Summa Senior Junior Ungdom

1 Mölndals Allmänna Simsällskap 194 126 68 0
2 Stockholmspolisens IF Simförening 160 81 62 17
3 Väsby Simsällskap 145 36 52 57
4 Simklubben Neptun 103 84 0 19
5 Motala Simsällskap 76 33 20 23
6 Jönköpings Simsällskap 75 0 28 47
7 Umeå Simsällskap 31 27 0 4
8 Föreningen Göteborg Sim 29 0 0 29
8 Karlstads Simsällskap 29 21 0 8
10 Linköpings Allmänna SS 27 0 0 27
11 Föreningen Varbergs Sim 17 0 0 17
12 Simklubben Lödde 15 0 0 15
13 Örebro Simallians 12 0 12 0
14 Föreningen Uddevalla Sim 11 0 0 11
14 Simklubben Elfsborg 11 0 0 11
16 Eslövs Simsällskap 10 0 0 10
17 Eskilstuna Simklubb 9 0 0 9
18 Sala Simsällskap 8 0 0 8
19 Helsingborgs Simsällskap 5 0 0 5

Placering Klubb   Summa Senior Junior Ungdom

1 Järfälla Simsällskap 868 552 200 116
2 Linköpings Simidrottsförening 530 294 136 100
3 LUGI Vattenpoloklubb 446 366 80 0
4 Simklubben Neptun 344 132 72 140
5 Stockholmspolisens IF Vattenpoloförening 326 306 0 20
6 Hellas Simklubb 320 96 112 112
7 Simklubben Ran 248 108 64 76
8 Stockholms Kappsimningsklubb 228 48 88 92
9 Falu Simsällskap 184 108 0 76
10 Upsala Simsällskap 78 78 0 0
11 Ängelholms Simsällskap 72 60 0 12
12 Simklubben Elfsborg 48 0 48 0
12 Västerås Simsällskap 48 48 0 0
14 Karlstads Simsällskap 42 42 0 0

ÖPPET VATTEN

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

1 Helsingborgs Simsällskap 7123 7118 0 0 0 5
2 Jönköpings Simsällskap 6711 5206 1359 71 0 75
3 Simklubben Neptun 6021 4768 404 402 344 103
4 Malmö Kappsimningsklubb 5511 2384 3127 0 0 0
5 Linköpings Allmänna SS 3309 3278 4 0 0 27
6 Järfälla Simsällskap 3255 2047 0 340 868 0
7 Västerås Simsällskap 2503 2342 113 0 48 0
8 Väsby Simsällskap 2332 2187 0 0 0 145
9 Södertälje Simsällskap 2323 2122 201 0 0 0
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ÖVRIGA
UPPDRAG

FINA (Internationella 
simförbundet)

Fina Bureau

Gunnar Werner, Honorary Member

Technical Diving Committee

Mathz Lindberg

Sports Medicine Committee

Christer Magnusson

Fina Swimwear Approval 
Committee

Jan-Anders Månsson

LEN (Europeiska simförbundet)

LEN Bureu

Sven von Holst, Vice President and 
Marketing Committee

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

Städa Sverige

Mikael Jansson, Valberedningen
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