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Idrott i allmänhet och simning i synnerhet har alltid varit en stor och 
betydelsefull del i mitt liv, och så än idag. Jag är uppväxt i Djursholm 
vid en liten sjö där badandet snabbt blev ett stort intresse. Varje onsdag 
tävlades det i ”Chokladsimmet” och som ledde till att jag hamnade i 
en träningsgrupp, där vi långt upp i gymnasieåren tränade i en 12,5 

metersbassäng. Det gjorde att jag tränade upp min vändningsförmåga och 
var förste man i Sverige att voltvända på sträckor över 100 m. 

Totalt sett blev det guldmedaljer på SUM-SIM, JSM och SM och ett 
antal svenska rekord på 400 medley och 400 frisim under min simkarriär.  
Jag deltog vid OS i Mexico City 1968 och var med på två  VM och tre 
EM men utan att lämna några större avtryck i resultatlistan. Under flera år 
var jag också landslagskapten vilket var en kul och stimulerande uppgift.  Vi 
tränade relativt hårt och mycket även på min tid, men någon regelbunden 
landträning existerade inte. Visst tävlade vi ofta, men sommarens mäster-
skap var årets stora mål. Idag är det mästerskap och viktiga internationella 
tävlingar året om.

Simning i öppet vatten är en allt mer ökande och populär tävlingsform, 
och jag har lätt att förstå varför. Det är andra utmaningar och parametrar 
inbegripna i dessa tävlingar och jag har sedan länge deltagit i Vansbrosim-
ningen där jag tagit tre segrar under åren.

När landslaget befann sig på OS i Montreal 1976 fick jag en förfrågan från 
Simförbundet att ta över ledaransvaret för Simkommittén och simlandslagen. 
Ett hedrande och utmanande uppdrag för en 28-åring. Jag blev därmed 
den förste svenske förbundskaptenen, vilket på den tiden var ett helt ideellt 
uppdrag. Jag verkade som förbundskapten åren 1977-1984. 

Inför EM i Jönköping 1977 infördes helt nya uttagningsprinciper. De två 
första i varje gren fick en EM-biljett. Vi var på plats på hemmaplan med ett 
i stort sett nytt landslag och lyckades ta fyra medaljer, 20 finalplatser och 

slog 25 svenska rekord. Med två individuella EM-medaljer blev detta Pär 
Arvidssons genombrott i internationella sammanhang. 

Vid OS i Moskva 1980 firades stora triumfer för svensk simning. Bengt 
Baron dök upp som ”gubben i lådan” och vann sensationellt 100 rygg-
sim. Den andra Finspångssonen Pär Arvidsson tog guld på 100 fjäril. Pelle 
Holmertz tog silver och Per Johansson brons på 100 frisim, och damerna 
simmade sensationellt hem OS-silver på 4x100 frisim. 

De kommande åren erövrade simmarna många mästerskapsmedaljer. Per 
Johansson tog dubbla EM-guld 1981 och 1983 och nytt OS-brons 1984 i 
Los Angeles. I denna tävling debuterade även Anders Holmertz som 15–
åring och visade redan då att han skulle bli en av vår tids största simmare.

Hösten 1984 valdes jag in i Sveriges Olympiska Kommitté och var 
Chef de Mission vid vinter- och sommar-OS 1988 i Calgary och Seoul 
och 1992 i Albertville och Barcelona. Det var även stimulerande att ta 
hand om SOKs sponsorer och gäster vid OS i Lillehammer 1994 och 
OS i Atlanta 1996.

Under slutet av 90-talet var familjen bosatt i London där arbetet inom 
skogsindustrin på STORA tog merparten av min tid. 2001 blev jag tillfrågad 
om att bli styrelseledamot i Svenska Simförbundet, och vid årsmötet 2003 
valdes jag till ordförande. Åren i styrelsen har varit stimulerande och har 
erbjudit flera utmaningar. 2005 initierade vi Framtidsutredningen i syfte att 
vara bättre förberedda på nya utmaningar i framtiden. Den ledde fram till 
Demokratiutredningen som idag lett fram till nuvarande distriktsindelning. 
Styrelsen beslutade införa en Strategisk Plan för åren 2009-2012 och den 
nuvarande gäller 2013-2016, detta för att verksamheten skulle styras mot 
tydliga visioner, målsättningar och verksamhetsplaner. Med den strategiska 
planen infördes också en ny organisation och ett nytt mer projektorienterat 
arbetssätt. Simförbundets personal fick större operativt ansvar och styrelsen 

MITT LIV InOM
SIMIDROTTEN
ett liv inom simningen, från eget OS-deltagande till ordförandeposten 
inom simförbundet. Sven von holst blickar tillbaka på tiden i och 
bredvid bassängen.  

ORD FRåN
ORdFÖRAnden
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kunde ägna sig åt mer övergripande strategiska frågor. På det hela taget 
tycker jag att vi lyckats bra med våra intentioner.

Tillsammans med marknadschefen landades E.ON- och Arenaavtalen. 
Två avtal som har haft stor ekonomisk betydelse för verksamheten under 
många år och än idag. Ekonomin i Simförbundet har under åren 2003-2013 
varit stabil. Vi har kunnat satsa mer på den idrottsliga delen med nya tjänster 
inom simning, simhopp och projektuppdrag inom vattenpolon. Sedan ett 
par år tillbaka har extra resurser satsats på att etablera och utveckla vårt 
nationella elitcentra, NEC i Stockholm. En satsning som är ett måste för 
att vi skall kunna mäta oss med övrig världselit. 

Personligen tycker jag att det är tråkigt att vi var tvungna att avsäga oss 
att arrangera World Cup i Stockholm. 

För ekonomin har Idrottslyftet betytt väldigt mycket för förbundet och 
våra föreningar som sökt och tilldelats extra medel för olika projekt och där 
vi har kunnat fördela närmare 10 MSEK årligen. Simförbundet har också 
erhållit betydande ekonomiska medel från både RF och SOK. Just SOK har 
drivit oss till att tänka i nya banor för att vidareutveckla vår internationella 
konkurrenskraft, och det har haft en reell positiv effekt. 

Jag har haft förmånen att vara på plats när Therese Alshammar och Sarah 
Sjöström blivit både Världsmästare och Europamästare, likaså Anna Lindberg 
dubbel Europamästarinna.  Det är stora högtidsstunder när resultaten lyfter 
ett helt landslag och en hel nation. 

1987 invaldes jag i Svenska Dagbladets bragdjury och jag har fått förmå-
nen att rösta fram både Lars Frölander och Therese Alshammar som vinnare 
av Svenska Dagbladets Bragdmedalj.

Efter 11 år som ordförande är det dags att lämna över till andra krafter 
för att skapa förnyelse. Jag är fylld av beundran för den kunskap och det 

stora engagemang som mina styrelsekollegor visat under alla år. Vi har haft 
ett mycket gott samarbete inom styrelsen, vilket har gagnat den idrottsliga 
utvecklingen. I vår Förbundsdirektör Bengt Jönsson har vi en tydlig och 
kunnig operativ chef som leder det dagliga arbetet, vilket känns tryggt.

Jag kommer dock inte att lämna simningen helt, utan fortsätter som en 
av Vice Presidenterna i LEN, ett uppdrag som sträcker sig till 2017. LENs 
arbete är viktigt, men dess struktur och arbetssätt behöver moderniseras, 
idag är det alltför mycket idrottspolitik. 

Jag tränar också simning med Falu SS mastersgrupp ett par gånger i 
veckan och hoppas kunna ställa upp på masterstävlingar framöver. 

I dagsläget är jag fullt sysselsatt med att förbereda Skid-VM 2015 i Falun. 
Ett utmanande men också mycket roligt uppdrag som förenar idrott med 
investeringar, affärer och turism. Jag är priviligierad som får arbeta med två 
av de finaste idrotter som finns - simning och skidor.

Ett stort tack till alla fantastiska ideella och hårt arbetande ledare och 
tränare ute i landets alla föreningar. Tack för ert förtroende att få vara Sim-
förbundets ordförande. Ett uppdrag som jag burit med stolthet och respekt 
för vad som åstadkoms ute i föreningar och distrikt. Utan tvekan är mötena 
med Er och alla aktiva den största belöningen för det egna engagemanget.

Jag hoppas vi träffas vid poolside framöver. Stort lycka till under året 2014.
Med bästa simidrottshälsningar,

 Sven von Holst
 Ordförande 2003-2013

”Vi har haft ett mycket 
gott samarbete inom 

styrelsen, vilket har 
gagnat den idrottsliga 

utvecklingen.”
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 Uppgift 
Att erbjUdA en bred och AttrAktiv verksAmhet inom svensk simidrott 

som skA orgAniserAs effektivt och riktA sig till AllA 
sAmhällsmedborgAre. verksAmheten omfAttAr vAttenvAnA, 

simUndervisning, hälsA och motion, träning och tävlingsdeltAgAnde 
nAtionellt och internAtionellt liksom instrUktörsUtbildning,

ledArUtveckling och ArrAngemAng.

vision
Att vArA ledAnde i Arbetet med Att höjA 
den AllmännA simkUnnigheten i lAndet, 
i en verksAmhet som är öppen för AllA 
och som bedrivs i ändAmålsenligA och 

modernA AnläggningAr. svenskA 
simförbUndets vision är också Att vArA 
en Av de ledAnde simidrottsnAtionernA 

i eUropA och tillhörA de tio främstA 
nAtionernA i världen i simning och 

simhopp.  värdegrUnd 
 erbjUdA AllA likA möjligheter. 

 behAndlA AllA rättvist och med respekt. 

 nolltolerAns mot AllA former Av mobbning,  
 sexUellA trAkAsserier eller övergrepp. 

 motverkA AllA former Av doping och AnvändAnde Av droger. 

 informerA om tobAkens och Alkoholens negAtivA effekter. 

 verksAmheten skA bedrivAs med en sUnd ekonomi. 

 UppmUntrA simidrottAre Att fortbildA sig. 

 kommUnicerA öppet, tydligt och effektivt. 

 ArbetA Aktivt för ökAd jämställdhet och mångfAld  
 inom simidrottens AllA led. 
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Jämlik
Glädje och gemenskap på lika 

villkor

Livslång
Från baby till veteran

hälsa
Motion, sund för kropp och själ

Livsviktig
Trygghet och säkerhet

Framgångsrik
Motivation och prestation

Sund/miljö
Hållbarhet, träning, miljö

ALLA ÅReTS
SIMIdROTTARe

Årets 
kvinnliga simmare

Sarah Sjöström, Södertörn

Årets 
manlige simmare

Simon Sjödin, Neptun

Årets kvinnliga 
juniorsimmare

Sarah Sjöström, Södertörn

Årets manlige 
juniorsimmar

Johannes Skagius, Sundsvall

Årets kvinnliga polospelare
Louise Hazell, Järfälla S

Årets manlige polospelare
Anton Hanserkers, Järfälla S

Årets kvinnliga 
simhoppare

Daniella Nero, Jönköpings Simsällskap

Årets manlige simhoppare
Jesper Tolvers, Stockholmspolisens IF

Årets konstsimmare
Malin Gerdin, Örebro Simallians

Årets masterssimmare
Anna Hammar, Saltsjöbadens IF

Årets Open 
Water-simmare

Ellen Olsson, Skåre

Årets simidrottstränare
Carl Jenner och Andrei Vorontsov, NEC

Årets funktionär 
Titti Höjdén, Spårvägens Sim
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det var VM, SM-vecka, nya öppet vatten-tävlingar 
– med mera – under året som gick. Summan av det 
hela stavas nu 2013 – året då simidrotterna vann 
ytterligare mark, syntes och hördes och kändes, i 
alla former, från motion till elit. 

VM i Barcelona var årets höjdpunkt med många positiva besked. 
Sarah Sjöströms glädjetårar efter sitt segerlopp på 100 f järilsim är ett 
starkt minne, men det var även positivt att vi för första gången på många 
år hade tre av våra simidrotter representerade på VM. Malin Gerdin 
gjorde en bra insats i konstsimstävlingen och inom svenskt simhopp har 
vi en ny generation, med bland andra Daniella Nero, på frammarsch. 

– VM i Barcelona var en härlig framgång, den ger en kick för arbetet 
framåt och det är ett kvitto för alla inblandade inom simidrotten. Sarahs 
insatser var givetvis extra bra, men det var många som utmärkte sig, 
berättar Bengt Jönsson.

På hemmaplan var väl SM-veckan ett lyckat evenemang?
– Absolut, förutom simningen som är en av de största och viktigaste 

idrotterna på SM-veckan, så var det mycket uppmärksamhet runt vat-
tenpolon och öppet vatten-tävlingarna, som båda hölls i Nissan. Vi 
nådde definitivt en ny publik och de ansvariga för sina respektive 
grenar, Peter Hodor och Mikael Rosén, gjorde ett fantastiskt jobb. Det 
är kul att vi nu har möjlighet att visa upp våra idrotter mitt i städerna 
utöver i simhallarna, då kan vi förhoppningsvis också skapa ett ännu 
större intresse för våra idrotter.

Och öppet vatten fortsätter att växa?
– Simning blir allt mer populärt, det märks inte minst när DN publi-

cerar en artikel som nämner att ”simning är så 2014”. Som samhällstrend 
fortsätter simningen att växa sig starkare och tävlingarna i öppet vatten 
blir både fler och större. E.ON, vår huvudsponsor sedan många år är 
nu också är engagerade i öppet vatten och det tillsammans med vårt 
nya samarbete med Coca-Cola öppnar för en spännande utveckling, 

vilket kommer att hjälpa oss mycket framöver. Simkunnighet var ett 
ämne som debatterades mycket under 2013 och det är viktigt att sim-
kunnighet uppmärksammas och debatteras. En varm sommar leder 
till fler badande, vilket i sin tur leder till fler olyckor. Simförbundet 
har en mycket tydlig inriktning – vi vill att alla ska lära sig simma så 
tidigt som möjligt.

– Simkunnighet är livsviktigt, men framför allt så är det lustfyllt och 
roligt att kunna simma. Alla ska vara trygga och det ska kännas naturlig 
att hänga med kompisarna ned på stranden för att hoppa, simma och 
bada, säger Bengt Jönsson och fortsätter: 

– Och med koppling till simkunnighet hittar vi våra simmärken 
som har en fortsatt god trend – 2013 blev det femte året i rad med en 
försäljningsökning.

Vad mer hände under 2013, i stora drag?
– 2013-2016 gjordes ett avstamp på Simidrottsforum, för den nya 

strategiska planen. Implementeringen av den nya Simlinjen, vårt peda-
gogiska verktyg för hur du lär dig simma – från nybörjare till senior 
– är nu igång. Glädjande är också att vi har påbörjat ett samarbete med 
Barncancerfonden genom projektet Swim of Hope. 

Vad ser du personligen mest fram emot under 2014?
– EM i Berlin är en höjdpunkt, SM-veckan likaså. Tyvärr blev det 

en olycklig krock med det internationella schemat på just SM-veckan 
för simhoppet, annars hade även simhopp varit med i år. Simning, 
beachvattenpolo, och öppet vatten kommer dock att vara represente-
rade. Långsiktigt skulle jag gärna se alla våra simidrotter på SM-veckan. 
Vidare ser jag mycket fram emot en fortsatt ökning i öppet vatten, med 
fler arrangemang och fler tävlande.

Apropå öppet vatten, kommer du själv att delta i något eve-
nemang? 

– Ja, jag hoppas på att vara med i Vansbrosimmet och Älvsimmet i 
sommar. Just Älvsimmet går ju i min gamla hemstad Sollefteå.

TILLVäxT
&TRendeR
År 2013 var ett framgångsrikt år för alla simidrotter. 
Förbundschefen Bengt Jönsson summerar året och 
blickar fram mot ytterligare framgångar och tillväxt. 

några höjdpunkter 
under 2013

  När Dagens Nyheter uppmärksammar 
trendökningen runt öppet vatten.
  VM i Barcelona, med allt från glädjetårar och 
medaljer till starka formbesked.
  Sponsorer och samarbeten. E.ON, Coca-
Cola, Swim of Hope – för att nämna några. 
  SM-veckan, där simidrotterna verkligen når ut 
brett till publik och tv-tittare.

8 SimförbundetSverksamhet2013
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Landslaget på Teneriffa 
året började med ett landslagsläger på Teneriffa för tjugotalet uttagna sim-
mare. Lägret fungerade även som en kick-off för den nya landslagsledningen. 
Samtliga hemmatränare var också medbjudna. 

Svenska representanter
under året har Sverige haft simmare representerade vid VM (50m), Univer-
siaden (50m), EM (25m), World Cup, JVM, EJM, NJM och NUM. 

VM i Barcelona
det var en liten trupp som kvalade in till VM i Barcelona: två män och tio 
kvinnor. Sarah Sjöström var den som lyckades bäst med guld på 100m fjäril 
och silver på 100m frisim. På frisimmet blev det dessutom nytt svenskt rekord. 
Sarah simmade även hem två 4:e-platser på 50m och 200m frisim. Övriga 
individuella finalister var Jennie Johansson på 50m bröstsim (5:a) och 100m 
bröstsim (8:a), Simon Sjödin på 200 medley (8:a) samt Johannes Skagius 
på 50 bröstsim (7:a). Laget på 4x100 frisim med Michelle Coleman, Sarah 
Sjöström, Louise Hansson och Natalie Lindborg kom på fjärde plats i finalen. 
Sammanfattningsvis blev det två medaljer, nio finaler, fyra svenska rekord, tre 
svenska juniorrekord och tio semifinaler. 50 procent av loppen var personliga 
rekord och sju av simmarna slog sina personliga rekord på minst en distans. 

Universiaden i Kazan
åtta simmare, varav fem USA-tränade simmare, hade kvalificerat sig för 
Universiaden. Mycket bra internationell erfarenhet. Tävlingarna höll minst 
europanivåklass, i en del grenar ännu högre. Totalt blev det tre finaler, tio 
semifinaler och ett svenskt juniorrekord av Erik Persson. Sex av de åtta 
simmarna slog personligt rekord på minst en distans. 

eM i herning
33 simmare lyckades kvala in till EM i danska Herning vid SM i Göteborg 

eller via förhandsnominering efter sommarens VM. Det blev en succé för 
svenskt vidkommande. Sverige slutade totalt 5:a i medaljstriden (8 medaljer) 
och 8:a i poängstriden. De svenska medaljerna togs av Sarah Sjöström, guld 
50m och 100m fjäril samt silver på 50m och 100m frisim. Simon Sjödin tog 
silver på 200m medley, Michelle Coleman brons på 50m rygg. I lagkappen 
4x50m frisim (Michelle Coleman, Sarah Sjöström, Louise Hansson, Magda-
lena Kuras) blev det en silverpeng och i 4x50m medley (Michelle Coleman, 
Jennie Johansson, Sarah Sjöström, Louise Hansson) tog Sverige brons. 

eJM, Poznan
ejm blev mycket lyckat för de svenska simmarna. Facit blev tre medaljer 
– ett guld, ett silver och ett brons – och nio finaler. Johannes Skagius stod 
för de båda individuella medaljerna och tillsammans med Axel Pettersson, 
Joachim Bratt och Emil Gustavsson blev det brons över 4x100m medley. Tolv 
av truppens tretton simmare slog personliga rekord på minst en sträcka. Totalt 
blev det 32 personliga rekord, tre svenska juniorrekord och ett svenskt rekord. 

eYOF, Utrecht
vid eyoF i Utrecht vann Petter Fredriksson överraskande 200m ryggsim. 
Totalt hade fem simmare kvalificerat sig. Tre av dem lyckats riktigt bra utifrån 
tidigare personliga rekord. 

nUM, Reykjavik 
vid de nordiska Ungdomsmästerskapen på Island vann Sverige två guld, tio 
silver och åtta brons. Gulden togs av Täbys Oskar Ericsson. Totalt blev det 35 
procent personliga rekord räknat från Sum-Sim och/eller SM/JSM. 

JVM, dubai
Fem simmare blev uttagna till JVM i Dubai i slutet av augusti. Axel Pettersson 
och Jessica Billquist från Jönköping respektive Spårvägen lyckade bäst. Båda 
tog sig till final på 200m ryggsim respektive 50m bröstsim. 

SIMnIng
VM-guld, finalplatser och hela 33 simmare som kvalade 
in till eM. År 2013 blev ett bra år för svensk simning 
och ett avstamp för framtida framgångar. 

10 SimförbundetSverksamhet2013

Medaljörerna från EM i Herning
Louise Hansson, Magdalena Kuras, Sarah 
Sjöström, Jennie Johansson, Michelle 
Coleman och Simon Sjödin.
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Erik Persson som slog svenskt rekord på 200 
bröstsim under SM-tävlingarna i Göteborg.



nJM, Torshavn
årets njm gick av stapeln på Färöarna. 18 simmare i åldrarna 17-20 år 
togs ut. Då tävlingarna krockade med Sum-Sims riksfinal valde Sverige att 
inte skicka simmare i de åldrarna. Det innebar att vi inte alls ställde upp med 
flickor i den yngre åldersklassen. Ett mycket bra arrangemang med direkt-
sända finaler i lokal TV bidrog till god stämning under tävlingarna och många 
av de svenska simmarna lyckades väl. Totalt slutade Sverige tvåa i nations-
striden i den äldre klassen. 

Läger för Talangutvecklings-
programmet 
inom talangutvecklingsprogrammet har det under året genomförts ett 
antal lägeraktiviteter. 10-13 januari hölls tre simsättsläger i Falkenberg, Öre-
bro och Borås. Totalt deltog runt 50 simmare. 15-17 mars och 18-20 oktober 
genomfördes 4x200-läger för kommande EJM-simmare i Borås respektive 
Jönköping. 9-12 maj respektive 13-15 september genomfördes ett riksläger 
samt tre regionsläger. Totalt deltog över 100 simmare i åldern 14-19 år per 
lägertillfälle. 

Utmanarprogrammet  
under våren sjösatte sportchef Henrik Forsberg och förbundskapten Ulrika 
Sandmark Utmanarprogrammet, vilket är SSF:s egna ”topp och talangpro-
gram”, som ett led i att få fler simmare invalda i SOK:s topp och talangpro-
gram. Inledningsvis valdes följade simmare ut: Stina Gardell, Spårvägen, 
Louise Hansson, Helsingborg, Erik Persson, Kungsbacka, Jesper Jonsson 
och Mattias Carlsson, Uddevalla Sim. Louise Hansson blev senare under 
året invald i SOK:s topp och talangprogram. Efter sommaren utökades 
programmet med ytterligare sex simmare, Henriette Stenkvist, SK Neptun, 
Adam Paulsson, SK Elfsborg, Axel 
Pettersson, Jönköpings SS, Jessica 
Billquist, Spårvägen SF, Petter 
Fredriksson, SK Hajen och Sophie 
Hansson, Helsingborgs S. 

 World Cup
sverige valde i år att avstå arrang-
örskapet för en av deltävlingarna i 
World Cup. Det gjorde också att vi 
inte deltog på alla deltävlingarna 

utan skickade endast landslagsimmare till Eindhoven, Berlin och Moskva. 
Klubbarna hade också möjlighet att skicka simmare på egen bekostnad om 
de höll internationell standard. Deltävlingarna i Eindhoven och Berlin hölls 
direkt efter VM, vilket gjorde att det var hög klass på de deltävlingarna.

SM, JSM och Sum-Sim
den nya säsongsplaneringen som beslutats började verkställas 2013, vilket 
gjorde att för första gången på många år inte fanns ett separat JSM i simning. 
De samarrangerades istället med SM, både på kort och lång bana. 

sm/jsm (50m) hölls under SM-veckan i Halmstad. Bästa klubb på senior-
sidan blev SK Neptun följda av Helsingborg och Väsby. Ett svenskt rekord 
sattes, av Jennie Johansson, på 50m bröstsim. På juniorsidan var det Väsby 
SS som toppade klubbstriden före Helsingborg och Neptun.

sm/jsm (25m) arrangerades i Göteborg, kanske för sista gången på 
Valhallabadet. Tävlingen avgjordes över fem dagar. SM-finalerna var också 
kvaltävling för EM i Herning, vilket gjorde att vi fick se flera mycket högkvalita-
tiva simningar. SK Neptun vann klubbstriden bland seniorerna följda av Väsby 
och Mölndal. Erik Persson slog svensk rekord på 200m bröstsim. Juniorstri-
den vanns av Jönköpings SS därefter Helsingborg och Väsby.

sum-sim (50m) gick i Landskrona. Bästa klubb blev Helsingborgs S följt av 
Väsby och Mölndal.

sum-sim (25m) avgjordes i Stockholm med Helsingborgs S som bästa klubb 
följt av Väsby och Jönköping.

gP-tävlingar
årets tre gp-tävlingar (långbana) avgjordes i Uppsala (26-27/1), Stockholm 
(9-10/3) respektive Jönköping (20-21/4). Nytt för i år var tolv GP-cuper där 
priserna var en internationell tävlingsresa. Drygt 30 simmare deltog därför i 
juni i Trofeo Sette Colli i Rom.

Simlinjen
under hösten avslutades arbetet med Simlinjen – simningens utveck-
lingstrappa. Arbetet resulterade i en Sisubok som ska ligga till grund för all 
tränarutbildning inom simning samt även utgöra ett stöd för simföreningarnas 
verksamhetsplanering. 

deltagare
sum-sim 2013:
Antal simmare: 1 596 
Pojkar: 712 
Flickor: 884
Starter individuell: 5 694 
Starter lag: 520

12 SimförbundetSverksamhet2013
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Sarah Sjöström tog både guld och silver i VM i Barcelona. 
Vid EM i Herning blev det fyra individuella medaljer: två guld, 

två silver, samt ett silver och ett brons i lagkapp.



Idrottsligt – nationellt
nationellt har Följande tävlingar arrangerats: SM, JSM samt USM. 
Senior-SM arrangerades av Jönköpings SS i februari och av Stockholms- 
Polisens IF, i juni. Arrangör av Ungdoms-SM var SK Poseidon och för JSM 
stod Malmö KK och SK Poseidon som värdar. Riksfinalen för de yngre 
arrangerades av Bofors SHK Karlskoga. Dessutom arrangerades Interna-
tional Youth Diving Meet i Stockholm (IYDM), samt Diving Lund där både 
landslag och klubbar deltog. Projektet ”Träna mer och bättre” startades i 
oktober  2012. Under 2013 genomfördes tre träningshelger under våren och 
ytterligare tre under hösten. Projektrapport har lämnats in. Anna Lindberg 
Steén har tillammans med SOK tagit fram en kravprofil för SOK:s utmanar-
satsning. Detta har resulterat i att fem aktiva tagits ut till projektet.

Idrottsligt – Internationellt seniorer
den största internationella framgången under året har Daniella Nero 
stått för då hon kvalificerade sig till final vid VM i Barcelona. Vi hade 
ytterligare tre debutanter med vid VM, Jesper Tolvers, Vinko Paradzik och 
Johanna Johansson. Vid EM i Rostock lyckades ingen ta sig till final. Under 
året har vi deltagit vid tre Grand Prix tävlingar. Jesper Tolvers lyckades bäst 
vid dessa tävlingarna där han tog ett brons och en sjätte plats. NM avgjor-
des i Kristiansand, Norge. Sverige blev bästa nation sammanlagt bland 
seniorerna och tvåa i medaljstriden.
  
Idrottsligt – Internationellt juniorer
juniorerna har deltagit vid fem internationella tävlingar: EJM i Poznan, 
Polen. 6-nationers i Riesa, Tyskland, Dresden Cup, IYDM i Stockholm samt 

vid Diving Lund. Vid EJM uteblev medaljerna men en finalplats blev det 
genom Frida Källgren. Juniorerna vann både nations- och medaljstriden vid 
NJM i Kristiansand.

domare
peter axtelius var Sveriges representant som domare vid VM i Barcelona. 
Detta tyder på att svenska domare håller hög internationell klass. Idag 
har vi fem FINA-licensierade domare. En ny nationell domarutbildning har 
påbörjats och kommer att utvecklas ytterligare för att träda i kraft 2014.

Utveckling/utbildning
utbildningsverksamheten har Fortsatt varit av god kvalité och utbild-
ningarna har varit välbesökta under 2013. Årets stora händelse var den 
Nordiska Tränar Clinicen som arrangerades av SSF och svensk simhopp-
ning. Bland föreläsarna fanns Storbritanniens tränare, Edvin Jongejans som 
föreläste om deras sätt att arbeta från talang till elit. Boris Rosenberg från 
Tyskland visade prov på praktiska övningar på land och i vattnet. Förutom 
deltagare från de Nordiska länderna var även Polen, Österrike, Schweiz och 
Frankrike representerat. 

den svenska simhoppslinjen är det verktyg som föreningar använder i sin 
verksamhet. Baskurs, Grundkurs samt Utvecklingskurs har genomförts.

i karlskoga genomFördes än en gång ett breddläger där man utgick från 
den svenska simhoppslinjen. Lägret var mycket uppskattat av såväl ledare 
som aktiva. 50 aktiva och ett tiotal ledare deltog vid lägret.

SIMhOPP
2013 års höjdpunkt var VM i Barcelona där svensk simhoppning 
hade  fyra representanter. Vår största framgång var finalplatsen 
på 1 meter damer genom daniella nero.

14 SimförbundetSverksamhet2013
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Verksamhetsutvecklare
peter hodor har under året anställts som ansvarig för svensk vattenpolo. 
Hans huvuduppgift är att arbeta med nationell utveckling och breddverksam-
het. Peter tillträdde sin anställning den 4 februari.

Flerårsplan 2013-2016
poloutskottet har under året skapat en flerårsplan för vattenpolo för åren 
2013-2016. Flerårsplanen innehåller vilka mål som ska finnas för vattenpolon 
under denna period och vilka strategier som ska vidtas för att nå dessa mål. 
Dokumentet kommer att vara Poloutskottets styrdokument under de kom-
mande åren.
 
Breddverksamhet
svensk vattenpolos satsning på breddverksamhet har genom Poolkampen 
tagit ytterligare kliv framåt. Fyra helt nya föreningar har under året startat 
och många föreningar är i uppstartsfas. 2014 har alla möjligheter att bli ännu 
bättre tack vare det arbete som lagts ner på breddverksamhet de senaste 
åren. 

under året har turneringsspel i Poolkampen bedrivits i Mellansverige 
med förberedande arbete för att kunna starta turneringsspel i södra Sverige 
under våren 2014. Under SM-finalerna för seniorer hölls en turnering i Pool-
kampen med deltagande lag från olika delar av Sverige, vilket var mycket 
uppskattat.  

det Första steget inom ungdomstränarutbildning för vattenpolo har under 

året skapats och implementerats i Simlinjen under namnet ”Simlinjeassistent 
vattenpolo”. Det första utbildningstillfället hölls i maj med ca 20 st. deltagare.

SM i beachvattenpolo 
Ett första SM i beachvattenpolo har under året genomförts. Det hölls i sam-
band med SM-veckan i Halmstad i början av juli. Arrangemanget i Nissan var 
mycket uppskattat av spelare, ledare och publik och beachvattenpolo hade 
under veckan mycket bevakning i form av TV och annan media. De historiska 
segrarna blev Järfälla på herrsidan och Linköping på damsidan. 

SM-finalerna 2013
Järfälla försvarade år 2013 sina SM-guld för seniorer på både herr- och på 
damsidan. Damerna vann mot Linköping i två raka matcher medan herrarna 
besegrade Hellas i en tät matchserie som avgjordes med ett måls marginal 
i den tredje och avgörande matchen. Bronsmedaljen på herrsidan vanns av 
Polisen som besegrade Linköping i matchen om bronset.

även i juniorklassen vann Järfälla dubbla guld genom att ha besegrat  
Linköping SIF i båda finalerna. I USM A- och USM C-klassen fick dock Lin-
köping revansch då man besegrade Järfälla i respektive finaler medan USM 
B-klassen vanns av Hellas.   

Internationellt
sveriges herrjuniorer Födda -96 och -98 deltog i JNM i Litauen och resul-
tatet blev två silvermedaljer. Båda lagen gjorde mycket bra ifrån sig och blev 
endast slagna av hemmanationen Litauen i sina respektive finalmatcher.

VATTenPOLO
Under året har det tagits stora steg i att vidareutveckla alla delar 
i vattenpolon, ett arbete som letts av verksamhetsutvecklare 
Peter hodor. Breddverksamheten har gett resultat i form av 
nya föreningar och fler aktiva.
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Johan Lundén, Stockholmspolisen, under en beach-
vattenpolomatch på SM-veckan 2013 i Halmstad.



Inriktning för året 
konstsim tog sikte på att få igång arbetet med Utvecklingstrappan, öka anta-
let föreningar och aktiva, satsa på deltagandet i internationella mästerskap 
samt säkerställa kvalitén i verksamheten. Dessutom innebar nya bedömnings-
regler efter VM att ytterligare utbildning av våra domare blev nödvändig.

inom konstsimsutskottet (ku) har arbetet inriktats mot konsolidering 
av fastställda arbetsuppgifter. Viktigast har varit att säkerställa kvalitén i 
verksamheten, genom utbildningar, säkerställa bra tävlingsverksamhet samt 
arbeta med utveckling av främst aktiva. För det fortsatta arbetet med Utveck-
lingstrappan har KU tillsatt en konstsimsinriktad arbetsgrupp inför 2014. KU 
har deltagit i förbundets arbete med nya strategiplanen och spridit denna. 
Planeringen för 2013 har i stort genomförts. 

arbetet med utvecklingstrappan har återupptagits. Ida Björkestam (tränare 
i SK Neptun) har tagit fram ett konstsimstekniskt underlag och under ledning 
av Simförbundet är avsikten att under 2014 slutföra arbetet.

arbetet med breddning av svenskt konstsim har fortsatt. Vi har sett en 
tillströmning med fler aktiva som kommit in i befintliga föreningar. Antalet 
föreningar som erbjuder konstsim är forsatt oförändrat och vi arbetar fortsatt 
för att fler föreningar ska kunna erbjuda konstsim.

inom utbildningsområdet har satsning skett på uppdatering av domare via 
olika clinics. Detta har kunnat säkerställas bland annat genom deltagande i av 
FINA centralt organiserat regelsymposium. 

En central tränarkurs har genomförts i Västsvenska Simförbundets regi. En 
tränarkonferens för främst erfarna tränare genomfördes under hösten.

lägerverksamheten har haFt en relativt låg nivå. Detta främst beroende 
på svårigheter att samla tillräckligt antal deltagare för breddläger. Läger för 
duktigare aktiva har dock kunnat genomföras.

egen tävlingsverksamhet har genomförts enligt plan.
SM och JSM slogs ihop för att bättre utnyttja knappa domarresurser. Öppna 
USM genomfördes i Stockholm (Eriksdal) med ca 100 aktiva deltagare, varav 
hälften kom från gästande nationer, 7 st. Tävlingen rönte stor uppskattning.
Under året har en utveckling av konstsims tävlingskoncept påbörjats och 
särskilda masterstävlingar har arrangerats.

Internationellt tävlingsdeltagande har förekommit i begränsad omfattning. Det 
har främst berört de som inriktats mot internationella mästerskap. Ett fåtal 
övriga utvalda har haft bidrag för att kunna få internationella erfarenheter.
Tyvärr inställdes NM/NJM i Finland beroende på för få deltagare.

internationella mästerskapsresultat har visats under 2013, något som 
noterats utomlands.
Malin Gerdin uttogs av förbundet att representera Sverige i solo vid VM i Bar-
celona. Hon nådde en 23:e plats bland ca 40 deltagare och var resultatmäs-
sigt på sin högsta nivå. För detta har hon utsetts till årets konstsimmare 2013.
Elin Grahn och Lovisa Börthas uttogs att representera Sverige i par vid EJM i 
Poznan. De placerade sig på en fin 14:e plats bland 22 deltagare.

KOnSTSIM
den till antalet aktiva minsta simidrotten är konstsim.
Under 2013 har konstsim fortsatt att leverera resultat
vid internationella mästerskap som VM och eJM.

18 SimförbundetSverksamhet2013

Malin Gerdin på VM i Barcelona
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Arrangemang och bredd
intresset För att simma tävlingar i öppet vatten och intresset för att arrang-
era dem har ökat enormt de senaste åren. Allt fler simmar de stora tävling-
arna, som Vansbrosimningen och Göteborgssimmet, och bland årets nya 
tävlingar som genomförts med lyckat resultat kan nämnas Runn Open Water i 
Falun och Stockholm Royal Park Swim på Djurgården i Stockholm.

regelkommittén lade Fram ett nytt tydligare förslag på regelverk och det 
har tagits fram ett dokument för arrangemang, som bland annat innehåller 
säkerhetsföreskrifter för tävlingar. 

Företrädare För arrangemangsFöreningarna träffades två gånger i 
Stockholm för att utbyta erfarenheter och vara med och utveckla sporten. 

head Open Water Trophy
head open Water Trophy gick av stapeln för första gången. De nio tävling-
arna var Jönköping Open Water, Vansbrosimningen, Sollefteå Älvsim, Malmö-
simmet, Göta Kanalsimmet, Elbasimningen, Kalmar Kanalsim, Riddarfjärds-
simningen och Göteborgssimmet. Slutsegrare blev Anton Björck-Teuscher, 
Karlstad, och Ellen Olsson, Skåre. Sajten www.openwatertrophy.se togs fram 
och följde under året HOWT. 

elit 
”sveriges nyaste landslag” består av sju personer: Anton Björck-Teuscher, 
Gusten Eriksson Motala, Gustav Swedenborg, Järfälla, Ellen Olsson, Erica 
Sjöholm, Sjöbo samt Jesper Björk och Desirée Andersson, Stockholmspoli-
sen. 

svenska simmare deltog på Junior-EM (EJM) i Kocaeli, Turkiet, på Euro-
pacupen i Hamburg och på Nordiska Mästerskapen i Amager, Danmark. På 
den sistnämnda tävlingen tog fem simmare två guld, två silver och ett brons. 
Summeringen är att de svenska simmarna har en bit kvar till internationellt 
hög nivå – de som presterar där ofta har tio års erfarenhet av tävlandet.  

ÖPPeT 
VATTen
Öppet vatten går från klarhet till 
klarhet. Intresset för tävlingsformen
är större än någonsin, antalet 
tävlingar likaså.
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Organisation
vid årsskiFtet klev Daniel Lönnberg in som ny ordförande för mastersut-
skottet. Daniel tog över efter Mats J Larsson, som haft positionen i tre år. 
Även Erika Edstedt lämnade mastersutskottet där hon var ansvarig för open 
water. Erika ersattes vid årsskiftet av Mikael Edstedt. Anna Hammar tillträdde 
som medlem i utskottet.

SIMnIng
rekordregn över svenska masterssimmare – så kan 2013 sammanfattas.
Efter att sammanställningen över rekord för kort- och långbana blev klar stod 
det klart att svenska masterssimmare har hållit sig väl framme när det gäller 
att slå rekord under 2013.

i kortbana slog damerna 25 nya rekord, varav två europarekord och två 
världsrekord. Herrarna slog totalt 35 rekord, inklusive ett europarekord och ett 
världsrekord. 
I långbana slog damerna 37 rekord, varav tre stycken var europarekord och 
för herrarna slogs det under samma period 19 nya svenska och/eller nordiska 
rekord.

nationella tävlingar
För tredje året i rad avgjordes Masters-SM både i lång och kort bassäng.

masters- sm i södertälje (25 meter)

Nytt deltagarrekord sattes på Masters-SM (25m) i Södertälje den 15-17 mars. 
Inte mindre än 562 simmare gjorde 2 226 starter. 

masters sm i jönköping (50 meter)

Även vid Masters-SM (50m) i Jönköping den 15-16 november slogs det delta-
garrekord med omkring 250 simmare.  Det känns positivt att vi ser en tendens 
att intresset för långbanemästerskapet ökat.
De föreningar som lyckades samla flest poäng under 2013 inom masters-
simning var SK Neptun, följt av Växjö SS och Sundsvalls SS. Totalt tog 70 
föreningar poäng under året.

Internationella tävlingar
masters-em eindhoven

I årets stora internationella mästerskap, Masters-EM i holländska Einhoven, 
deltog 82 svenskar.
Europarekorden sattes av Britt Grilli (85-89), ÖSA , Göteborg Sim herrlag 
(240+) och Anna Hammar (45-49), Saltsjöbadens IF. Anna Hammar tog hela 
fem guldmedaljer och kommer senare under året belönas med utmärkelsen 
”Årets Masterssimmare”

masters-nm på island.

Den svenska truppen satte sju rekord på dessa mästerskap. 
Britt-Marie Axling, (65-69) Danderyd, stod för två nordiska rekord: på 50m 
bröstsim och 50m fjärilsim. På 1500m frisim satte Joakim Axelsson, (45-49) 
SK Laxen och Michael Edstedt, (50-54), SK Neptun nordiska rekord.
Svenska rekord blev det på 1500m frisim, av Maria Edstedt (45-49), SK 
Neptun, på 200m ryggsim, Marie Lindman (40-44), SK Neptun och på 100m 
bröstsim Anita Karlsson (70-74), Uppsala Mastersimklubb.

årets mastersstipendiat 2013

Årets Mastersstipendiat blev Lars Edstedt för mångåriga insatser för Svensk 
Simidrott såväl nationellt som internationellt. Bland annat som ledamot i 
Simförbundets styrelse under åren 1973-1997 och som ledamot i LEN:s 
Masterskommitté under åren 1994-2012.

KOnSTSIM
nationella tävlingar
I oktober hölls Masters-RM i samband med RM för juniorer och seniorer i 
Jönköping. Glädjande i år var ett ökat antal deltagare i såväl figurtävlingen 
som musiksimningen.
Vi ser en fortsatt positiv utveckling, framförallt i Stockholm och Göteborg, med 
mastersgrupper som medverkar i klubbtävlingar och uppvisningar. Konstsim 
ser nu fram emot 2014 med målet är att öka antalet nationella tävlingar. RM 
kommer återigen arrangeras under 2014 och med förhoppningen att öka 
antalet deltagare så grenen når Masters-SM status till 2015.

SIMhOPP
nationella tävlingar
den 15 och 16 juni avgjordes Masters-SM i Stockholm med 29 deltagare som 
gjorde 72 starter, fördelade på 25 mastershoppare och 4 noviser. De flesta 
deltagarna kom från Stockholmspolisen, men även Neptun och Poseidon 
hade deltagare i flera åldersklasser.

Internationella tävlingar
under masters-em i Holland deltog 12 svenska hoppare. Sverige tog två 
guld, Sofia Isoz (35-39) på 3 meters respektive höga hopp. Tre silver togs 
av Helena Troili (30-34) på 1 meter, 3 meter samt höga hopp. Per Lövgren 
(45-49) tog en silvermedalj i höga hopp. Bronsmedaljer kneps av Ylva 
Brämberg (45-49) på 1 meter och 3 meter, Helena Widerströmd (40-44) samt  
Johanna Johnsson (30-34) i höga hopp båda två. I oktober genomfördes en 
mångkamp (2+2+2 hopp) i tävlingen ”head2head” med deltagare från Sverige 
(SPIF, Neptun, MKK), Ryssland och Tyskland. Sverige hade även tre repre-
sentanter vid Winter Masters i Manchester, England, under november månad.

MASTeRS
Mastersverksamheten fortsätter att växa. 
I internationella sammanhang ligger svenska 
mastersimmare i topp och 2013 slogs 
dessutom massor av rekord. 
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årets
masters 
simmare 2013

Anna Hammar
Saltsjöbadens IF 
Vid Masters-EM i Eindhoven 
2013 tog Anna hela fem guld-
medaljer. Utöver detta slog 
även Anna två världsrekord, 
tre europarekord och sju 
nordiska rekord under året, 
vilket gjorde Anna till en vär-
dig vinnare av utmärkelsen 
årets masterssimmare 2013.
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Nationell idrottsutbildning
Verksamheten Vid de regionala simgymnasierna, NIU, som startade hösten 
2011 fortsätter att utvecklas positivt. Hösten 2013 startade ytterligare tre 
skolor, vilket innebär totalt femton skolor med NIU-certifiering. I december 
genomfördes de första NIU-mästerskapen, i Upplands-Väsby. Totalt deltog 
elva av femton skolor. Hemmalaget Arlandagymnasiet vann före Polhems-
skolan, Lund och Sandagymnasiet, Jönköping. På kvällen efter tävlingarna 
genomfördes samkväm och sociala aktiviteter med alla simmare respektive 
ledare. Morgonen därpå bjöds det även på föreläsning med före detta lands-
lagssimmerskan Josefin Lillhage. 

Nya Simlinjen
de nya simlinjen blev klar i slutet av året och resulterade i en bok. Simlinjen 
är förutom reviderad mot tidigare en utvidgning och sträcker sig från babysim 
över junior- och seniorsimning till simning som en livslång aktivitet. Simlinjen 
är grunden för den nya utbildningsstrukturen samt ska vara basen i simfören-
ingarnas verksamheter. 

Nya utbildningsstrukturen
2013 började den nya utbildningsstrukturen för simning att gälla. Strukturen 
är uppbyggd i tre steg där den första, Simassistent, vänder sig till tränare 
och instruktörer på alla nivåer. I det andra steget, Simlinjeinstruktör, sker 
en fördjupning mot 2-8 år, 7-13 år respektive 12-17 år. I det tredje steget, 
licensierade simtränare/simpedagog sker inriktningen mot barn, ungdom eller 
junior/senior. Efter denna nivå kan tränarna ansöka om tränarlicens. 

Idrottstränare Malmö Högskola
tränarutbildningen Vid malmö Högskola fortsätter med Idrottstränare 1 
(1-15 HP) och Idrottstränare 2 (16-45 HP). Totalt har 6 av 15 på den första 
nivån och 8 av 13 på den andra nivån blivit godkända under 2013. Godkända 
deltagare på Idrottstränare 2 blir certifierade simtränare och kan därmed även 
ansöka om tränarlicens.  

UtbIldNINg
Regionala simgymnasier, Simlinjen och en ny 
utbildningsstruktur. Simförbundet fortsätter 
driva utvecklingen framåt inom utbildning. 

Simidrott
Simhopp  
Baskurs 12
Grundkurs 14
Utvecklingskurs 16
Nordisk tränarclinic* 65
 
Vattenpolo  
Simlinjeassistenten 3 vattenpolo 20
  
Simning  
Simlinjeassistenten (klar) 191
Simlinjeassistenten blå 351
Simlinjeassistenten gul 480
Plattformen 496
Simlinjeinstruktör 2-8 23
Simlinjeinstruktör 7-13 45
Simlinjeinstruktör 12-17 13
Babysim I 20
Babysim II 9
Minisim 9

Simidrottsforum 180

*Utländska deltagare från 7 andra nationer
(Österrike, Schweiz, Norge, Danmark,
Finland, Frankrike, Polen)

Antal utbildade ledare 2013
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Carl Jenner och Andrei Vorontsov, tränare på det 
Nationella elitcentrat NEC i Stockholm.
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Avtal samarbetspartners
under 2013 har vi lyckats bra med att förlänga samt teckna nya avtal med 
viktiga samarbetspartners. Vi har förlängt avtalet med vår huvudsponsor 
E.ON, vilket är mycket glädjande. Samarbetet med E.ON är viktigt och deras 
långsiktiga engagemang har gett oss bra möjligheter att över tid utveckla vår 
verksamhet. Vi har dessutom tecknat nya avtal med Coca-Cola och Head. 
Coca-Cola blir ny nationell sponsor och samarbetet innehåller tre delar: 
Motion och Hälsa, NEC samt Simskola i Jordbro, där Coca-Cola har stora 
delar av sin verksamhet. Stort fokus kommer att ligga på att få folk i rörelse 
genom simidrott. Head är ny sponsor för Open Water Trophy som numera 
heter Head Open Water Trophy. Trenden med motionslopp är tydligt ökande, 
så även inom simning. Därför är det kul att Head tar steget och blir vår partner 
kring denna tävling. Head blir även sponsor av vårt landslag i Öppet vatten.

Öppet vatten
hälsa och motion är ett av våra prioriterade områden, likaså simkunnighet. 
E.ON valde att i samarbete med oss aktivera sig i samband med tre Öppet 
vatten-tävlingar i somras, med koppling till dessa prioriterade områden. 
E.ON:s medverkan väckte det stor uppmärksamhet på de orter som valdes; 
Sollefteå, Sjötorp (Göta Kanalsimmet) samt Riddarfjärdssimningen.  Alla som 
besökte tävlingsplasten hade möjlighet att komma till vår paviljong där vi 
tillsammans med E.ON pratade simkunnighet, vattenprovet, simträning, råd 
och tips samt naturligtvis ta Vattenprovet. 

Sponsorträffar
Vi har under året arrangerat två sponsorträffar. Den första på våren i sam-
band med VM i ishockey, då vi under trevliga former diskuterade utvecklingen 
av Svensk Simidrott och våra samarbeten.
Den andra träffen genomfördes i december. Där medverkade de flesta av våra 
partners. Vi gick igenom 2014 års aktiviteter och lyssnade på Lasse Frölander 
och Josefin Lillhage, vilket var mycket uppskattat av deltagarna.

SM-veckan
Återigen stod halmstad som värd för SM-veckan och den blev för simför-
bundets del väldigt lyckad. Bra exponering i SVT från alla våra deltagande 
simidrotter – simning, beachvattenpolo och öppet vatten. SM-veckan är även 
viktig för våra samarbetspartners med tanke på den exponering vi får i TV.

Nationella mästerskap
i samband med våra nationella mästerskap har våra partners medverkat 
genom olika former av exponering och aktiviteter. De har dessutom haft möj-
lighet att besöka tävlingarna.

Övriga aktiviteter
under Året har vi även i samarbete med våra partners genomfört andra 
aktiviteter, exempelvis simclinics, simskolor, butiks- samt personalaktiviteter.

MARkNAd &
koMMUNIkAtIoN
Nya avtal, nya sponsorer – alla med det gemensamma 
målet att se simidrotterna växa.

E.ON – Huvudsponsor
Arena – Nationell sponsor
Coca-Cola – Nationell Sponsor
Partners
Head
Scandic
Kellogg’s
Svenska Resebolaget
Malmsten
Isbjörnens kaviar
NEH
Newbody
Viking Line
Omega
Scandihall
Sporrong
Vansbrosimningen
IC Control
Stockholm Stad
Holmbergs
Bildbyrån

Svenska Simförbundets
samarbetspartners 2013
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Medicinska Rådet
Medicinska rådets verksamhet har under 2013 varit relativt låg, men frågor
ställda i mejl och telefon har så klart fått svar. Under året har en diskussion
förts om att bredda medicinska rådets funktion till ett forsknings- och utveck - 

lingsråd, med mål att sprida kunskap om aktuell simidrottsforskning liksom 
att initiera forskning och utvecklingsarbete. Denna omvandlingsprocess 
inleddes i januari 2014.

MARkNAd &
koMMUNIkAtIoN
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kOMMUnikatiOn
mÅlgruppen för sVenska Simförbundets kommunikation är våra med-
lemmar och föreningar, anhöriga, media och allmänhet. Hemsidan är det 
officiella organet som förutom att vara en nyhetsplats med information från 
våra simidrotter också ska vara en plats för, resultat, statistik och även en 
inspirationsplats för simidrottsintresserade. Under förra året hade hemsidan 
419 000 besökare, med en topp under VM i Barcelona då det gjordes  
19 250 besök på sidan.

förutom simförbundet.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 
simtävlingar. Sidan hade under föregående år 190 200 besökare.

öVriga webbplatser är bland andra Head Open Water Trophy, sponsor-
simmet Swim of Hope, anläggningsinformation på simarena.se, information 
om vårt Elitcentra på necsim.se.

Hemsidan 
under Året har hemsidan anpassats för mobila enheter. Inför arbetet med 
att vidareutveckla vår hemsida och kunna erbjuda funktionell och tydlig sajt 
för användarna genomfördes en webbplatsundersökning under hösten. Av 
den kunde vi utläsa att den största majoriteten av de drygt 1100 personer 
som valde att besvara undersökningen är mycket nöjda eller nöjda med vår 
hemsida.

Sociala medier
sociala och digitala kommunikationskanaler är utöver vår hemsida ett av 
de viktigaste sätten för Simförbundet att få synlighet. Vi har en facebook-

sida för varje simidrott med totalt över 4500 följare och har under året fått 
tydligare synlighet med många nya följare.

Press och Media
sVenska simförbundet har nära samarbete med media och medie-
intresset har varit stort under året, framför allt under SM-veckan i Halmstad 
och under VM i Barcelona, där SVT var den tv-kanal som sände. Under året 
har aktiviteter för media genomförts. Förutom personliga möten med de 
största aktörerna, så har även pressträffar genomförts på ute-SM och plats 
i Barcelona inför VM.

i december anordnades en mediadag inför EM i Herning. Först anordna-
des en pressträff för media på hotellet. I samarbete med Helsingborgs Sim-
sällskap anordnades sedan autografskrivning, presentation av EM-truppen 
och möjlighet att se landslagssimmarna under deras träning. Även detta 
arrangemang var välbesökt av pressen.
 
under Året har information fortlöpande skickats ut till våra nyhetskontak-
ter. Genom MyNewsdesk har vi skickat ut pressmeddelanden där vi under 
föregående år haft 25 123 visningar av publicerat material.

Nya informationsmaterial 
förutom Årsberättelsen har under året tidningen Aqua utkommit med 
fyra nummer till alla licensierade simidrottare. Medieguider har tagits tas 
fram till de internationella mästerskapen, den nya Strategiska Planen för 
2013-2016 har formgivits och vattenpolons och simhoppets Flerårsplaner 
har tagits fram. Utöver detta har och en stor mängd informationsmaterial 
tagits fram till de olika simidrotterna. 

4 aqua  nr 3/2011

plugga & simma

SVENSKASIMFÖRBUNDETSMAGASIN  
N˚ 4 2013

nya simhopp– arvet efter anna

utmanarna– landslagets rookies

EM
– svensk festi danmark

vat t e n ö n s k e l i s ta n  –  p ry l a r  –  f ö r b u n d s n y t t  –  s u m - s i m  p å  s y d p o o l e n

 openwatersutveckling– dra nytta av vuxensimsboomen!

– res i västerled  och hitta flytet 
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ett aV sVenska Simförbundets kärnvärden är simning som livslång idrott. 
Detta är viktigt ur en hälso- och motionsaspekt. Simning är en idrott som är 
skonsam för kroppen och det finns också en hälsovinst, ur ett bredare per-
spektiv, i att få fler människor engagerade i fysisk aktivitet. Simförbundet vill 
därför fortsätta att uppmuntra människor att ta del av simidrott i alla former. 

öppet Vatten täVlingar har ökat i popularitet de senaste åren, både vad gäl-
ler antalet tävlingar och deltagare. Det är nu en av de snabbast ökande 
tävlingsformerna i Sverige. En stor del av denna ökning kommer från 
deltagande i Sveriges största Öppet Vatten-tävling, Vansbrosimmet. Så sent 
som 2008 blev Öppet Vatten också en Olympisk gren där Sverige hade en 
deltagare. 

äVen intresset för triathlon har ökat i Sverige under den senaste tioårs-

perioden, både avseende antalet tävlingar och utövare. Då öppet vatten utgör 
ett av de tre delmomenten har det också bidragit till ökat intresse för simning.

en annan täVlingsform där deltagarantalet gått framåt starkt de senaste 
åren är masterssimning. Här framgår ett stort ökat intresse för motions- och 
tävlingssimning i alla åldrar. I föreningarna ser vi också ett allt större intresse 
från allmänheten att delta i crawlkurser.

motion och hälsa är ett område med stor utvecklingspotential för våra fören-
ingar, både kvalitativt och kvantitativt. Svenska Simförbundet kommer därför 
att arbeta med att utveckla denna motionsform under kommande period. 
Vi kan också konstatera att simning är en av de mest populära motionsak-
tiviteterna i Sverige, med över 800 000 utövare. Totalt görs det närmare 35 
miljoner besök per år på våra sim/badanläggningar. 

varumärket Svensk Simidrott lever och utvecklas 
tillsammans med våra simidrotter. 

HÄLsa & MOtiOn
Svenska Simförbundet arbetar för att simidrott ska vara 
livslång idrott. och med Öppet vatten växer simidrotten.

ett aV de prioriterade områdena i den strategiska planen 2013-2016 är 
varumärket Svensk Simidrott. Genom att inleda ett samarbete med företaget 
Sportivity påbörjades arbetet med att stärka simförbundets varumärke. 
Under 2013 har det genomförts ett antal djupintervjuer från personer som 
på olika sätt är involverade inom Svensk Simidrott. Dessutom har över 200 
intervjuer gjorts för att få en uppfattning om allmänhetens bild av Sim-
förbundet. Under hösten anordnades en workshop kring bland annat kärn-
värden, härkomst och prägling som bildar grunden i varumärket. Ett tjugotal 
personer med olika erfarenheter och uppdrag inom Svensk Simidrott deltog. 

Med utgångspunkt från insamlat material utarbetas sedan vision, mission, 
identitet, position och programförklaring. Tillsammans bildar detta en 
varumärkesplattform.

arbetet kommer att fortsätta under 2014 bland annat med framtagandet 
av en varumärkesplattform som innehåller riktlinjer för vår kommunikation. 
Varumärkesplattformen, tillsammans med vårt grafiska program och vår 
verksamhetsinriktning, kommer att omfatta kärnvärden, huvudbudskap, 
målgrupper, tonalitet, grafisk profil, positionering och informationskanaler.

vARUMÄRket 
SveNSk SIMIdRott
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mÅnga kommuner tittar på möjligheter att lägga ut driften av simanlägg-
ningar på externa operatörer. Detta kan vara en bra lösning, men det gäller 
att vara vaksam så att det inte innebär att föreningarna stängs ute från möj-
ligheten att driva simskoleverksamhet, träning, tävling med mera med försäm-
rade villkor. Idag drivs ett trettiotal anläggningar av privata operatörer. Vi har 
också några föreningar som framgångsrikt driver simanläggningar i egen regi 
– ett bra exempel på det är Helsingborgs Simsällskap och Filborna Arena. 

simförbundet har en samlad kompetens från simidrotten och från bran-
schen i två grupperingar. Simidrottens anläggningsgrupp, med Bengt Jöns-
son som sammankallande och med Andreas Luiga, Per Kersmark, Kenneth 
Magnusson och Bert-Olof Rasmusson som medlemmar, samt ett branschråd 
bestående av Bo Hultén, Tommy Malmsten och Ulf Isacsson. Anläggnings-
gruppen har under året bistått ett antal kommuner och klubbar med stöd och 
råd till föreningar och kommuner i lokala simanläggningsfrågor. Det har bland 
annat handlat om anläggningsprojektering, upphandlingar, opinionsarbete, 
avtalsfrågor och driftsfrågor. Grupperingarna har också initierat och deltagit i 
ett antal lokala debattartiklar under året som gått.
Under 2013 har också anläggningsregistret över simidrottsanläggningar 
i Sverige kompletterats. Detta finns nu att tillgå genom Simförbundet och 
registret uppdateras kontinuerligt. 

under 2013 har hemsidan www.simarena.se utvecklats ytterligare. Syftet 
med hemsidan är att ge råd och stöd till föreningar och kommuner beträf-
fande projektering, upphandling, byggnation, renovering, drift, bassängkrav 
med mera för att skapa en modern, funktionell simhallsanläggning. 

simförbundet har ocksÅ medverkat på ett antal konferenser rörande sim-
hallar och badanläggningar. Bland annat ledde Bengt Jönsson en riksomfat-
tande konferens, Badanläggningar 2013, med ett hundratal deltagare. Bengt 
Jönsson och Andreas Luiga är också med i Stockholm stads branschråd för 
idrottsanläggningar.

Simanläggningar är ett fundament för att bedriva simidrott och många 
är idag i stort behov av upprustning. de planerade investeringarna 
som finns i kommunerna är långt ifrån tillräckliga. 

 ANlÄggNINgAR
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det har tidigare inte funnits någon som har varit övergripande ansvarig för 
distrikten på kansliet. För att sätta extra fokus på att utveckla våra distrikt 
har nu den tidigare tjänsten Föreningsutvecklingsansvarig utökats till För-
enings- och distriktsutveckling. Dessutom har en administratörstjänst gjort 
om till att nu innefatta även administrativt stöd till förenings- och distrikts-
utveckling. 

Sammanslagning av 
distrikten nu i slutfas 
processen för att slå samman distrikten började redan 2008 och bakgrun-
den till initiativet var två stora utredningar: framtids- och demokratiutred-
ningen. Simförbundet bestod då av 18 distrikt medan det i början av 2014 
förväntas vara sju stycken. Efter årsmötesbeslutet 2012, om att Simförbun-
det ska bestå av sex eller sju distrikt, har nu samtliga berörda SDF förberett 
sig för att sammanslagningen ska vara genomförda senast 1 maj 2014. 
Följande sju distrikt kommer 2014 ingå i Svenska Simförbundet:

1. Norrlands SF, tidigare Norrbotten/Västerbotten        
2. Östsvenska SF, tidigare Östergötland/Småland
3. Skåne Sim, tidigare Skånes Simförbund/Blekinge SF
4. Mellannorrlands Simförbund 
5. Västsvenska Simförbundet
6. Stockholms Simförbund
7. Mellansvenska Simförbundet, tidigare MSSF och Wermlands SF

klubbvägledning ger 
föreningarna inspiration
föreningarna som fÅtt besök av våra klubbvägledare är genomgående 
mycket positiva till konceptet och den vägledning de fått, både från klubb-
vägledarna och SISU-Idrottsutbildarna. Detta visar den enkät som skickas 
ut till besökta föreningar. Tio klubbvägledare har under året genomfört 26 
föreningsbesök.

aktiVa klubbVägledare under året: Patricia Kanevåg, Mattias Tuneskog, 
Anna Nilsson, Hans Chrunak, Monica Billgren, Tove Strandberg, Magnus 

Hansson, Peter Axtelius, Karin Sundquist, och Ann-
Christin Sandberg, 

Rekordmånga föreningar 
har fått stöd från Idrotts-
lyftet
”idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa 
barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer 
att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån 
(idéprogrammet) Idrotten vill”
Inte under de tio år som Idrottslyftet funnits har så många 
föreningar fått del av stödet som 2013. Svenska Simför-
bundet fick under året cirka sju miljoner att fördela till 
olika satsningar i föreningarna. Detta har gett möjlig-
heter för 160 föreningar att utveckla sin barn- och 
ungdomsverksamhet genom 753 olika satsningar 
och utbildningar.  

nya riktlinjer för Idrottslyftet har kommit 
från Riksidrottsförbundet, följande nya direktiv 
från regeringen. De nya riktlinjerna trädde i 
kraft den 1 januari 2013 och kommer att gälla 
fram till den 31 december 2015. Simförbundet 
har i och med de nya riktlinjerna ett tydligare 
uppdrag att arbeta för att behålla ungdomar i 
förenings-verksamheten. 

Idrottonline
idrottonline är ett gemensamt verksamhets-
system för svensk idrott. Det utgör basen för all kom-
munikation och administration mellan medlem, förening 
och förbund. 

systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt 

FÖReNINgS- &
dIStRIktSUtvec klINg
Förenings- och distriktsutveckling är ett nytt prioriterat område i den 
strategiska planen 2013-2016. därför har nu en projektgrupp, 
bestående av representanter från styrelse, distrikt, kansli och klubb-
vägledare, bildats för att arbeta med distriktsutvecklig. detta stärker 
förutsättningarna för att uppfylla målen i den strategiska planen.
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FÖReNINgS- &
dIStRIktSUtvec klINg

på ett och samma ställe. Det gäller hemsida, medlemsregister, 
ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar 
och tävlingar med mera. 

I vår strategiska plan lyfts vikten av att våra distrikt och föreningar 
i alla avseenden aktivt ska arbeta med IdrottOnline. För att det ska 
vara möjligt måste också verktyget vara anpassat och utvecklas 
efter simidrottens behov och under året påbörjades arbetet för att 

uppnå detta. Följande har genomförts: 
• Utbildningsmodulen används nu fullt ut för registrering av samtliga 

utbildningar som genomförs i simföreningarna. 
• Det har under våren genomförts en mycket lyckad kampanj för att 
få in medlemmar i systemet. 
• En översikt pågår över hur distriktens IdrottOnline-sidor ser ut 
och bör utformas. 
Sedan tidigare ansöker även föreningarna idrottslyftsmedel via 
IdrottOnline. Ett aktivt arbete mot RF för att anpassa systemet till 
simidrottens behov även här har genomförts under året.  

Första poloföreningen 
i västerbotten 

Charlie Bostedt arbetar för andra året som föreningskonsulent mot 
föreningarna i Västerbotten, i särskild projektsatsning i regionen och i 

nära sammarbete med Västerbottens Idrottsförbund och SISU-
Idrottsutbildarna. Det har genomförts olika utvecklings- 
och utbildningsaktiviteter under året, både i de enskilda 
föreningarna och gemensamt. Det är dock värt att lyfta 
två föreningars arbete då ett av målen med projektet är att 
starta nya verksamheter i föreningarna. Umeå har startat 

upp vattenpolo genom konceptet Poolkampen och grupperna 
fylldes fort med polosugna barn. Umeå Simsällskap är därmed 

första vattenpoloförening i Västerbotten på många år. Vilhelminas 
idrottsklubb har fått ordentlig fart på sin simskoleverksamhet och nu 

följer föreningen även Simlinjen och har därigenom fått en bra röd tråd i 
simverksamheten. 

ReGeLkOMMittÉn
regelkommittén (rk) bestÅr av tre ledamöter samt även representanter 
för varje simidrott, vilka kontaktas vid frågor om respektive simidrott. RK 
genomför ett möte i månaden, förutom under sommarmånaderna.

rk har under året arrangerat ett nationellt regelsymposium, denna gång 
i Solna. Detta år ägnades mycket åt genomgång av de nya regler som 
beslutats av FINA i samband med sommarens VM i Barcelona. Utöver det 
ingick bland annat ett uppskattat inslag av landslagsläkaren René Tour, 
som resonerade kring de astmaliknande andningsproblem som ibland 
förekommer på tävlingar och om hur funktionärer bör hantera detta. Karin 
Hellström, SSF, informerade om det pågående införandet av IdrottOnline 
för all funktionärsrapportering och Henrik Forsberg, SSF, redogjorde för 
sina tankar bakom dokumentet Säsongs- och tävlingsplanering för simning 
2013-2016. Det nationella symposiet var startskottet för den uppdatering av 
alla simfunktionärer, som ska vara genomförd senast sista mars 2014.

i samband med symposiet genomfördes även ett förbundsfunktionärsmöte. 
Där delades erfarenheter från de nationella och internationella tävlingar där 
förbundsfunktionärer tjänstgjort samt diskuterades även diverse regelfrågor. 
Den rapport som förbundsfunktionärerna skriver efter varje uppdrag skickas 
för kännedom även till respektive arrangör.

bra täVlingar fordrar välutbildade funktionärer! För att lyckas med 
detta utbildar vi kontinuerligt utbildare. Detta år har det genomförts en 
KLÄRK-utbildning. De goda erfarenheterna från tidigare år då utbildningen 
genomfördes i samarbete med den övriga kursledarutbildningen gjorde att 
vi, återigen, valde samma modell för utbildningen. Svenska Simförbundet 
har på hemsidan en förteckning över godkända utbildare av simfunktionärer 
(”KLÄRK:ar”), uppdelade per distrikt.

VÅra förbundsfunktionärer i simning har representerat oss på flera 
internationella tävlingar som Poznan, Barcelona, Dubai och Herning. Även 
i övriga discipliner har förbundets internationella domare anlitats för domar-
uppdrag. Nationellt har det även i år ställts krav på funktionärer med FINA-
status på flera av våra mästerskap och Grand Prix, detta för att tävlingarna 
samtidigt varit kvaltävlingar till internationella tävlingar.

rk har under Året fortsatt sitt arbete med att få ett aktualiserat regelverk 
främst i kapitel 2, Allmänna bestämmelser och kapitel 3, Mästerskaps- och 
rekordbestämmelser. I övrigt har RK under året haft ett stort antal kontakter 
med både föreningar och enskilda föreningsmedlemmar i frågor som gäller 
tillämpningen av regelverket. Aktuellt regelverk finns publicerat på simför-
bundets hemsida. Där finns också uppgifter om vilka förbundsfunktionärer 
i simning som tjänstgör var under året. Kontaktinformation finns på samma 
ställe och kan naturligtvis utnyttjas för bland annat regelfrågor.

Sex bestraffningsärenden

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. AN består av fem 
ledamöter med god juridisk och medicinsk sakkunskap, för att kunna 
behandla ärenden på ett rättssäkert sätt. 

an har under 2013 avgjort sex bestraffningsärenden. Fem av 
ärendena har rört händelser i samband med vattenpolomatcher och 
har gällt spelares, coachers och en domares agerande. Ett ärende 
har gällt en simtränares agerande i samband med en simtävling. 
Samtliga ärenden har resulterat i bestraffning.
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Bästa Fyran 
Även våren 2013 gick vår rikstäckande version av Bästa Fyran av stapeln, 
med Kellogg’s som samarbetspartner. Nytt för denna omgång var att tävlingen 
även var öppen för årskurs två och tre att delta i – något som en rad fören-
ingar hakade på. 54 klubbar ordnade tillsammans nästan 60 kvaltävlingar. 
Antalet barn som var med och tävlade har ökat markant sedan föregående 
år – nästan 3500 barn deltog! Finalerna genomfördes på 17 orter runtom i 
Sverige och tävlingen fick en hel del uppmärksamhet i media. 

Skolsimmet
SkolSimmet fortSÄtter att dra många tävlande skolor. Över 200 skolor 
deltog under hösten 2012/våren 2013. 
Ett av priserna i tävlingen vanns av en skola i Järfälla. De fick en träff med 
landslagsstjärnan Jennie Johansson. Jennie besökte eleverna och berät-
tade om sin simkarriär samt svarade på frågor och skrev autografer. Det hela 
avslutades med ett pass i simhallen där Jennie lärde eleverna lite tips och trix 
om hur de också kan bli riktigt duktiga simmare. 
De slutliga vinnarna i de olika kategorierna hämtades från Huddinge, Lund 
och Osby. På de vinnande skolorna klarade i princip alla eleverna Vatten -
provet, det vill säga var simkunniga enligt definition. 

Vattenprovet
traditionSenligt genomfördeS vattenprovet vid långbane SM. Detta år var 
det SK Laxen som stod värd för arrangemanget och som vad medarrangör till 
Vattenprovsaktiviteten.  Cirka 40 duktiga barn och en och annan engagerad 
kommunpolitiker deltog på simkunnighetstestet. Alla deltagarna fick diplom, 
simmärke och en t-shirt som bevis på att de klarat Vattenprovet och därmed 
var att betrakta som simkunniga. Det gavs även tillfälle att prata simkunnighet 
med Simförbundets representanter som fanns på plats.
Tillsammans med E.ON fanns vi även representerade på tre öppet vatten-
tävlingar under sommaren. Det genomfördes en rad simtest och pratades 
simkunnighet med deltagarna och övrig allmänhet som fanns på plats. 

Certifiering
för andra året kördes certifieringen på helfart under 2013. Projektet är en 
möjlighet för föreningar att få sin simskoleverksamhet certifierad i enlighet 
med Simlinjen. Certifieringen är ett tillfälle till kvalitetssäkring för verksam-
heten. Antalet certifierade föreningar steg under året, och det finns ytterligare 
en rad föreningar som arbetar för att uppnå målen. 

Tillsammans för simkunnighet
tillSammanS för Simkunnighet är ett gemensamt projekt med Svenska 

Livräddningssällskapet som riktar sig till barn i årskurs F-3 i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Under året har projektet startat igång för fullt. Enga-
gerade föreningar från Simförbundet är Södertörns SS och SK Sydsim. De 
båda föreningarna bedriver kostnadsfri simskola för barnen i projektet i sina 
respektive områden. Målen för projektet är att öka antalet vattenvana elever 
i målgruppsområdena, samt få dem att känna glädje och trygghet i och vid 
vattnet. De resultat som hittills har inkommit i projektet är väldigt positiva: bra 
närvaro hos eleverna, positiva elever och lärare och inte minst fina resultat 
både när det gäller vattenvana och simning. Projektet pågår även under 2014. 

Föreningsbesök
under året har en rad föreningsbesök genomförts med spridning över 
landet. Vissa besök har genomförts tillsammans med simmärkesansvarig. Vid 
föreningsbesöken träffar vi representanter från klubben och pratar om hur de 
arbetar i och strukturerar sin breddverksamhet. Vi pratar även simmärken, 
Simlinjen samt vad Simförbundet kan hjälpa och stötta med. 

Övrigt
under det gångna året har Simlinjen reviderats och gjorts om till en ny 
version. Simlinjen är Svenska Simförbundets utvecklingstrappa och visar 
hur en optimal och långsiktig simutveckling bör se ut baserat på erfarenhet, 
forskning och framtidsanalys. För breddverksamheten har Simlinjen funnits 
sedan början av 90-talet. I den nya versionen innefattas hela simkarriären från 
babysim upp till elitsimning. För varje utvecklingsstadium finns bland annat 
innehåll, syfte och mål beskrivet. 

under början av sommaren gick Simförbundet ut med pressmeddelandet 
”Tidig siminlärning räddar liv”. I pressmeddelandet tryckte vi återigen på några 
av våra absolut viktigaste ståndpunkter vad gäller simkunnighet. Svenska 
Simförbundet vill att barn ska lära sig simma så tidigt som möjligt och att 
simkunnigheten upprätthålls under hela livet och vi poängterar vidare att sim-
kunnighet är en färskvara som behöver tränas kontinuerligt för att detta ska 
vara möjlig. Angående frågan om vilket simsätt som barn bör börja med så 
poängterar vi här att de simsätt som är mest naturliga för små barn är crawl 
och ryggcrawl. Rörelserna är enkla och i ryggcrawl behöver man inte heller 
tänka på andningsmomentet. Svenska Simförbundets pedagogik handlar om 
att lära ut och träna crawl och ryggcrawl tills dess att barnen är mogna att 
kunna ta sig an bröstsimsbentaget som är en motoriskt mycket mer komplice-
rad rörelse. Att lära ut bröstsim är lättare när barnet är bekvämt i vattnet och 
kan simma några meter crawl och/eller ryggcrawl. Vårt mål är att barnen när 
de per definition är simkunniga, ska behärska flera olika simsätt.
Utöver detta pressmeddelande har Simförbundet varit synliga och pratat 
simkunnighet i tidningar, radio, tv samt på webben. 

SimkunnigheT
Simförbundet vill vara den ledande aktören och naturliga 
partnern när det gäller simkunnighet – avseende kompetens, 
kvalitet och omfattning. ett av våra viktigaste uppdrag är 
att, genom våra föreningar, verka för en ökad och livslång 
simkunnighet samt för att alla ska vara simkunniga senast 
vid 12 års ålder. 
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Märke 2013 2012
Baddaren grön 40 213 0
Baddaren blå   36 799 43 806
Baddaren gul   18 848 23 305
Sköldpaddan   25 818 30 418
Pingvinen Silver   24 154 27 217
Pingvinen Guld   19 207 21 883
Silverfisken   24 841 28 226
Guldfisken   23 837 27 705
Järnmärket   16 339 20 767
Bronsmärket   7 930 10 431
Silvermärket   4 444 4 799
Kandidaten   2 775 3 044
Hajen Brons   13 596 16 086
Hajen Silver   11 270 13 579
Hajen Guld   5 383 7 612
Vattenprovet   5 888 7 792
Vattenprovet öppet vatten 1 907 0
Summa 283 249 286 670
  
Simsättsmärken  
Simsättsmärke fjäril   890 984
Simsättsmärke rygg   2 662 3 081
Simsättsmärke bröst   2 454 2 727
Simsättsmärke crawl   2 356 2 624
  
Magistermärken  
Magister järn   1 279 1 280
Magister brons   741 724
Magister silver   561 557
Magister guld   569 755
Guld med emalj   111 81
Elitmärket   58 53
Summa 3 319 3 450
  
Simborgarmärken 38 335 40 213
Kilometermärken 4 430 5 671
Diplom 21 379 37 135
  
Pokaler Simlinjen  
Utmanarpokal liten   482 657
Utmanarpokal mellan   380 562
Utmanarpokal stor   276 339
  
Plaketter Simlinjen  
Utmanarplakett brons   423 603
Utmanarplakett silver   260 414
Utmanarplakett guld   115 306
  
Simhoppsmärken 5 353 4 969
Vattenpolobollen 196 486

Statistik simmärken 2013
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under 2013 kom Baddaren grön till världen och efterfrågan för ett enklare märke visade 
sig vara enorm! Under Baddaren gröns första försäljningsår såldes 40 213 märken 
– Svenska Simförbundets mest sålda märke under året.
 
för att klara av Baddaren grön ska följande moment genomföras:
doppa: Märkestagaren ska doppa hakan och ena örat under vattnet. Detta upprepas 
fem gånger för varje sida.
bubbla: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med 
hakan i vattnet, alternativt blåsa en pingisboll i vattenytan. Upprepas fem gånger.

Baddaren grön
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Resultat och ställning (tkr) 

 2013 2012 2011
Nettoomsättning 20 021 17 510 17 817
Offentligrättsliga bidrag 14 583 14 064    14 538
Årets resultat 885 511 -26
Eget kapital 7 395 6 810 6 300
Antal anställda 19 16  14

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

FöRvaltningsbeRättelse

ÅRsRedovisning2013
verksamhetens art och inriktning

SvenSka SimförbundetS uppgift är att erbjuda en bred och attraktiv verk-
samhet inom simidrott. Simidrotten ska organiseras effektivt och rikta sig till 
alla samhällsmedborgare. 
I förbundets 320 föreningar med närmare 120 000 medlemmar bedrivs sim-
idrotterna simning, öppet vatten, simhopp, vattenpolo och konstsim. Verksam-
heten spänner över motionssimning till olympisk idrott, från babysimning till 
masterssimning. Svenska Simförbundet arbetar också för att öka simkunnig-
het och säkerhet i vattnet.

SvenSka SimförbundetS viSion är att vara ledande i arbetet med att höja 
den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla 
och som bedrivs i ändamålsenliga och moderna anläggningar. Svenska Sim-
förbundets vision är också att vara en av de ledande simidrottsnationerna i 
Europa och tillhöra de tio främsta nationerna i världen i simning och simhopp. 

svenska simförbundets kärnvärden är: 
• Jämlik
• Livslång
• Hälsa
• Livsviktig
• Sund miljö
• Framgångsrik

väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 

under 2013 hade Svenska Simförbundet ett fortsatt gott samarbete med 
sina samarbetspartners. Avtalen innefattar allt från elitsimmare- och hoppare 
till bredare simkunnighetsprojekt med E.ON som  Simkunnighetens dag, 
Skolsimmet och Kellogg´s Bästa Fyran. I december 2013 tecknade Förbundet 
avtal med E.ON för 2014 och ett nytt flerårigt samarbetsavtal med Coca-Cola. 

ÅretS Stora mäSterSkap var VM i Barcelona med framgångsrika svenska 
deltagare i simning, simhopp och konstsim. Sarah Sjöström vann guld på 
100m fjärilsim och silver på 100m frisim. Bästa resultat bland simhopparna 
var Daniella Neros tolfteplacering på damernas 1 meters svikt.

styrelsen och förbundsdirektören för svenska simförbundet avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01–2013.12.31.
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ResUltatRäKning (tkr)

 NOT   2013  2012

intäkter        
Nettoomsättning  2 20 021 17 510
Offentligrättsliga bidrag 3 14 583 14 064 
Gåvor/stipendier/övriga bidrag    443 2 019
Medlemsavgifter   1 288 1 199
Internationella arrangemang  0 2 633
Summa intäkter   36 335 37 425 
         

Kostnader        

Idrottskostnader 4 -11 804 -11 379
Varor försäljning   -2 192 -2 667
Övriga externa kostnader   -6 592             -7 299
Personalkostnader 5 -14 966 -12 827
Avskrivningar av materiella och       
immateriella anläggningstillgångar 9,10 -295 -184
Internationella arrangemang 6                     0 -2 808
Summa kostnader   -35 849 -37 164
         
Verksamhetens resultat   486 261
         
Resultat från finansiella investeringar        
         
Resultat från övriga värdepapper 7 0 6
Ränteintäkter och liknande poster 8 102 248
Räntekostnader och liknande poster   -3 -4
    99 250
       
Resultat efter finansiella poster   585 511
       
         
Årets resultat enligt resultaträkningen                   585 511
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   300 0
   885 511
       
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 885 511

FöRvaltningsbeRättelse

ÅRsRedovisning2013
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 NOT  20131231  20121231      
 tillgÅngaR        
           
Immateriella anläggningstillgångar        
Övr. immateriella anläggningstillgångar 9  0 24
    0 24
      
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier 10 445 556
                445  556
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i Pool 2000 ekonomisk förening   53  53
     53 53
          
SuMMa aNläggNINgSTIllgåNgaR    498  633
           
Omsättningstillgångar          
Varulager m.m.          
Varulager    1 712  1 814
     1 712  1 814
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar    2 397  2 803
Övriga fordringar    11  225
Förutbetalda kostnader och upplupna          
intäkter 11 729  1 029
     3 137  4 057
           
Kortfristiga placeringar          
Övriga kortfristiga placeringar    7 637  4 908
      7 637  4 908
           
Kassa och bank   2 590  2 797
     2 590  2 797
           
SuMMa OMSäTTNINgSTIllgåNgaR    15 076   13 576
           
SuMMa TIllgåNgaR         15 574  14 209

 NOT  20131231  20121231
           
eget KaPital
oCH sKUldeR       
 
Eget kapital      
Balanserat kapital           12  6510  6 000
Årets resultat   885  510
Ändamålsbestämda medel   0  300
     7 395  6 810
           
avsättningar          
Fonder 13  862  769
    862  769
          
Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder   2 162  1 534
Övriga kortfristiga skulder   531  637
Upplupna kostnader och        
förutbetalda intäkter 14  4 624  4 459
    7 317  6 630
           
SuMMa EgET KaPITal OCH SKulDER   15 574  14 209
         
Ställda säkerheter   Inga  Inga
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga

balansRäKning (tkr)
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 2013 2012

not 2 nettoomsättning 
Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande: 
Idrottsverksamhetens intäkter   5 865  5 717
Sponsring, reklam, annonser 5 818  3 312
Försäljningsintäkter  8 338 8 481
Summa  20 021  17 510
     
not 3 offentligrättsliga bidrag  
Bidrag: 
Stat  14 546  14 061
EU  37   3
Summa  14 583 14 064
   
 

 2013 2012
 
not 4 Upplysning om idrottskostnader
Konstsim 296 338
Simhopp 1 883 2 051
Simning 5 517 5 377
Vattenpolo 686 603
Öppet Vatten 232 51
Masters 40 55
Nationella Mästerskap 467 628
Internationella mästerskap 191 0
Simkunnighet 414 481
Föreningsutveckling 135 171
Utbildning 1 573 1 126
Regelkommittén 312 385
Övrigt 58 113
Summa 11 804 11 379

tilläggsUPPlYsningaR (noteR)balansRäKning (tkr)

not 1 Redovisnings-och 
värderingsprinciper
ÅrSbokSlutet/ÅrSredoviSningen har upprättats enligt bokföringslagen/års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella 
föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående 
år. 

intäktsredovisning 
intäkter redoviSaS till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer 
att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag 
avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.

Medlemsavgifter
medlemSavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska 
Simförbundet.

bidrag 
Som bidrag räknaS likvida medel som Idrottsföreningen erhåller från 
bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett 
bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om 
villkoret inte uppfylls.

offentligrättSliga organ utgörS av staten, landsting, länsstyrelse och 
kommun, EU, Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen och Allmänna arvs fonden. 
Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaff-
ningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, 
som också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om 
bruttoanskaffningsvärde och erhållna bidrag redovisas i not.

aktier och andra värdepapper
kortfriStiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som 
kortfristiga placeringar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav klassificeras som 
finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det 
verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig 
görs nedskrivning till det verkliga värdet.

anläggningstillgångar
materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs syste-
matiskt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Datorer  3 år
Kontorsinventarier 5 år

Fordringar
fordringar upptaS till det belopp som efter individuell prövning beräknas 
bli betalt.

Utländska valutor
fordringar och Skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

varulager
varulager värderaS med tillämpning av först in-först ut-principen, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
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not 5 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
  2013  2012   

    
Medeltal anställda antal anställda Varav män antal anställda Varav män
Anställda i Sverige i förbundet 19 9 16 7
fördelat på kvinnor och män
 
löner och andra ersättning
och sociala kostnader
 löner och  Sociala kostnader löner och  Sociala kostnader
 andra ersättningar (varav pensionskostnader) andra ersättningar (varav pensionskostnader)
 10 972 3 994 9 135  3 692
     (1003)    (1005)
          
löner och andra ersättningar fördelade 
mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda  

 Ersättning till styrelsen Övriga anställda  Ersättning till styrelsen Övriga anställda
 0 8 295  0   7 028
    
 antal Varav antal   Varav
  män   män
Styrelseledamöter 9 4 9  4
Generalsekreterare/kanslichef eller liknande 1 1 1 1

not 6 internationella
arrangemang 2013  2012
   
FINA/ARENA Swimming World 
Cup exkl personalkostnad               0         2 808
Summa              0         2 808
   
   
not 7 Resultat från 
övriga värdepapper   
Utdelningar 0 6
Summa 0 6
 
 
not 8  övriga ränteintäkter 
och likande poster 
Ränteintäkter 102 248
Summa 102 248
   
not 9 immateriella 
anläggningstillgångar  20131231 20121231
Ingående anskaffningsvärde 700 675
Årets investeringar 48 25
Försäljningar och utrangeringar -73 0
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 675 700
 
Ingående avskrivningar -676 -675
Årets avskrivningar 1 -1
utgående ackumulerade avskrivningar -675 -676
Bokförd värde 0 24

not 10 inventarier 
och datautrustning 20131231 20121231
Ingående anskaffningsvärde 1 489 1 781
Årets investeringar 112 613
Försäljningar och utrangeringar 0 -905
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 601 1 489
 
Ingående avskrivningar enligt plan -933 -1 615
Försäljningar och utrangeringar 0 865
Årets avskrivning -223 -183
utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 156 -933
Bokfört värde 445 556
   

not 11 Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 20131231 20121231
Förutbetalda hyror 206 184
Upplupna intäkter  523 845
Summa            729           1 029 
  

not 13 avsättningar 20131231    20121231 
Nordea likviditetsinvest 1566 81 09100          326            181
Nordea likviditetsfond 3260 32 62030               0              19
Nordea donationsmedelsfond 3260 32 74694           536            569
            862            769
   
not 14 Upplupna 
kostnader och 
förutbetalda intäkter  20131231 20121231
Upplupna semesterlöner 1 218 1 083
Upplupna sociala avgifter 639 558
Övriga poster 2 767 2 818
Summa 4 624 4 459

not 12 Förändring
av eget kapital
 Balanserat ändamåls årets   Totalt
 kapital bestämt resultat  eget kapital
Ingående balans 6 000  300 510 6 810
Omföring av föregående års resultat 510  -510 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   -300  -300
Årets resultat                   885 885
utgående balans 6 510 0    885 7 395

STOCKHOlM 2014

Sven von Holst Susanne Brokop Rolf alm    
Styrelseordförande  Vice styrelseordförande            Styrelseledamot
 
Marcus Ekman ulla gustavsson   ann-Christin Jarl
Styrelseledamot      Styrelseledamot    Styrelseledamot
 
anna-Karin lindqvist      Christer Magnusson    Carola Sjödin  
Styrelseledamot      Styrelseledamot    Styrelseledamot
  
Bengt Jönsson                
Förbundsdirektör                

Min revisionsberättelse har lämnats 2014
åke Pettersson auktoriserad revisor
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not 12 Förändring
av eget kapital
 Balanserat ändamåls årets   Totalt
 kapital bestämt resultat  eget kapital
Ingående balans 6 000  300 510 6 810
Omföring av föregående års resultat 510  -510 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   -300  -300
Årets resultat                   885 885
utgående balans 6 510 0    885 7 395

RevisionsbeRättelse
Till årsmötet i Svenska Simförbundet  Org.nr 802002-9719
 
Rapport om årsredovisingen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Simförbundet för år 2013.
Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 34 – 38.

styrelsens och förbundsdirektörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och förbundsdirektören bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevant för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i föreningens interna kontroll. En revision omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelens och förbundsdirektörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
 
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
 
Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar samt stadgar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och förbundsdirektörens förvaltning för 
Svenska Simförbundet för år 2013. 

styrelsens och förbundsdirektörens ansvar
Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller förbundsdirektören har företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
 
Stockholm den 28/3 2014

Åke Pettersson
Auktoriserad revisor
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Simning – SM i Göteborg 21–24 november 2013 – 25m bana
Frisim Damer   Herrar 
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS  24,12 Petter Stymne, SK Neptun 22,10
100 m Michelle Coleman, Täby S  52,33 Christoffer Carlsen, Mölndals ASS 48,27
200 m Michelle Coleman, Täby S  1.53,51 Mattias Carlsson, Uddevalla S 1.45,09
400 m Louise Hansson, Helsingborgs S  4.08,81 Mattias Carlsson, Uddevalla S 3.46,75
800 m Céline Bertrand, Skövde SS  8.45,21 Oscar Nordstrand, Helsingborgs S 8.13,03
1500 m Erica Dahlgren, S02  16.45,51 Adam Paulsson, SK Elfsborg 15.23,86
4 x 50 m Väsby SS  1.40,51 Mölndals ASS 1.28,47
4 x 100 m Väsby SS  3.38,83 SK Neptun 3.13,61
4 x 200 m Väsby SS  8.03,93 Mölndals ASS 7.14,62
    
ryggsim    
50 m Michelle Coleman, Täby S  27,36 Niklas Borin, Turebergs IF 24,63
100 m Michelle Coleman, Täby S  57,82 Niklas Borin, Turebergs IF 53,71
200 m Therese Svendsen, SK Ran  2.09,07 Axel Pettersson, Jönköpings SS 1.54,81
    
Bröstsim    
50 m Jennie Johansson, SK Neptun  30,24 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 27,12
100 m Jennie Johansson, SK Neptun  1.05,64 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 59,14
200 m Joline Höstman, Mölndals ASS  2.21,29 Erik Persson, Kungsbacka SS 2.07,07
    
Fjärilsim    
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS  25,35 Lars Frölander, Linköpings ASS 24,07
100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS  56,54 Alexander Nyström, SK Neptun 53,13
200 m Céline Bertrand, Skövde SS  2.09,77 Simon Sjödin, SK Neptun 1.54,71
    
medley    
100 m Magdalena Kuras, SK Triton  1.00,14 Sebastian Holmberg, SK Neptun 54,77
200 m Louise Hansson, Helsingborgs S  2.09,98 Simon Sjödin, SK Neptun 1.56,04
400 m Céline Bertrand, Skövde SS  4.41,13 Simon Sjödin, SK Neptun 4.12,20
4 x 50 m Täby S  1.49,91 SK Neptun 1.37,18
4 x 100 m Helsingborgs S  4.02,86 SK Neptun 3.33,34

Simning – SM i Halmstad 3–7 juli, 2013 – 50m bana
Frisim Damer  Herrar 
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 24,97 Petter Stymne, SK Neptun 23,13
100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 54,02 Oscar Ekström, Linköpings ASS 51,20
200 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 1.57,42 Mattias Carlsson, Uddevalla S 1.52,24
400 m Louise Hansson, Helsingborgs S 4.17,88 Gustav Åberg Lejdström, Helsingborgs S 3.58,91
800m Martina Granström, Jönköpings SS 8.57,10 Oskar Nordstrand, Helsingborgs S 8.20,27
1500 m Martina Granström, Jönköpings SS 17.16,01 Oskar Nordstrand, Helsingborgs S 16.01,55
4 x 100 m Väsby SS 3.47,21 SK Neptun 3.24,00
4 x 200 m Väsby SS 8.17,88 Helsingborgs S 7.32,49
    
ryggsim    
50 m Magdalena Kuras, SK Triton 29,50 Mattias Carlsson, Uddevalla S 26,51
100 m Ida Lindborg, Malmö KK 1.02,66 Mattias Carlsson, Uddevalla S 55,62
200 m Sandra Hafström, Helsingborgs S 2.16,90 Mattias Carlsson, Uddevalla S 2.01,69
    
Bröstsim    
50 m Jennie Johansson, Upsala S 30,61 Jacob Zeidler, SK Lödde 28,83
100 m Jennie Johansson, Upsala S 1.07,13 Andreas Fürst, Väsby SS 1.03,01
200 m Joline Höstman, Mölndals ASS 2.26,81 Erik Persson, Kungsbacka SS 2.16,29
    
Fjärilsim    
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 25,83 Henrik Lindau, Karlskrona SS 24,34
100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 57,87 Jacob Thulin, SK Neptun 54,51
200 m Martina Granström, Jönköpings SS 2.10,13 Simon Sjödin, SK Neptun 1.59,18
    
medley    
200 m Stina Gardell, Spårvägens SF 2.13,42 Simon Sjödin, SK Neptun 2.00,47
400 m Stina Gardell, Spårvägens SF 4.42,20 Kristian Kron, Helsingborgs S 4.25,89
4 x 100 m Helsingborgs S 4.12,98 SK Neptun 3.43,14

Öppet vatten-SM i Halmstad, 2 juli 2013
 Damer  Herrar 
5 km Ellen Olsson, Skåre SC 1:08.57 Gusten Eriksson, Motala SS 1:03.00
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Konstsim  
  
Solo  Malin Gerdin    Örebro SA    151,7500
  
Par  Lovisa Börthas/Elin Grahn   SK Neptun    141,3500
  
Kombination  Lovisa Börthas, Elin Grahn, Fannie Finnved,  SK Neptun    68,3500
  Natalie Mercier, Elsa Åkesson, Tilda Lidman,
  Tilde Schlager, Eleonore Bohm 

Vattenpolo

Damer  Järfälla Simsällskap
  Sandra Ajnefelt, Evgenia Antoniadis, Frida Briland, Erica Elfving, Sandra Elias, Sofia Hallbäck,
  Louise Hazell, Moa Huisman, Inez Jeppsson, Sara Lidh, Malin Svensson, Sotiria Vogli, 
  Eira Östlin, Ylva Östlin

Herrar  Järfälla Simsällskap
  Nicholas Ahrens, Viktor Alvan-Ahlinder, Dawod Azizian, Linus Bergfors, Anton Hanserkers, 
  Erik Josefsson-Rudberg, David Nilsson, Niklas Nord, Joakim Olsson, Marcus Rouf, 
  Andreas Sahlberg, Mattias Sahlberg, Fredrik Sundgren, Martin Swedenborg

Beach-Vattenpolo

Damer  Linköpings Simidrottsförening
  Adina Sundberg, Anna Zdolsek,
  Emelie Edmanm, Salli Carfljord, 
  Lisa Nedstrand, Nadja Carlborg,
  Lovisa Edman

Herrar  Järfälla Simsällskap
  Andreas Sahlberg, Mathias Sahlberg,
  Erik Rozenbeek, Dawood Azizian,
  Fredrik Sundgren,Erik Rudberg,
  Niklas Nord, Anton Hanserkers

   Herrar  Damer  Herrar  Damer  Herrar  Damer  Herrar  Damer  Herrar  Damer  
0-12 2 169 3 801 9 207 2 41 41 11   
13-16 1 382 1 892 82 45 0 38 136 31   
17- 910 730 38 18 1 21 186 47 468 317 

Ålder  Simning   Simhopp   Konstsim   Vattenpolo  Masters  

Totalt   10884 399 103 452 785 

Licensierade simidrottare 2013

Utmärkelser 2013
Förtjänstmedalj i guld
Johan Lindberg Malmö KK
John Börje Thelin Malmö KK
Tyri Öhman Stockholm

Förgyllt förtjänsttecken
Förgyllt förtjänsttecken 
Gerd Bengtsson Landskrona S
Mona Bresgen Skurup (Malmö KK)
Christer Jansson Malmö KK
Per Tegsved Malmö KK
Carina Wahlqvist-Winberg SK Neptun

Förtjänstmedalj i silver
Berne Andersson Ängelholms VP
Henrik Anderberg Landskrona S
Johan Andersson Malmö KK
Niklas Ausenius Malmö KK
Bengt Arne Bengtsson Malmö KK
Anna Berntsen Väsby SS
Cecilia Biversand Malmö KK
Rudi Dollmayer Malmö KK
Bo Ekström Landskrona S
Manuel Ferrera Malmö KK
Sofia Garametsos Linköping/Malmö KK
Susanna Gustafsson Malmö KK
Kitte Gyllander Ängelholms VP

Ulla Jansson Malmö KK
Gudrun Jardinger Malmö KK
Lisa Johannesson Väsby SS/Malmö KK
Christina Jörlund Malmö KK
Jan Jörlund Malmö KK
Jenny Liljegren Malmö KK
Peter Liljegren Malmö KK
Mikael Lindell Malmö KK
Per Arne Nilsson Ängelholms VP
Stefan Pettersson Väsby SS
Åsa Rantzow Malmö KK
Christer Wejnerup Malmö KK
Irene Årstein-Fürst Väsby SS

Förtjänstdiplom
David Söderstjerna Landskrona S
Lars Wessén SK Neptun

Stora grabbars/flickors märke
Michelle Coleman, Täby Sim
Stina Gardell, Spårvägens Sim
Louise Hansson, Helsingborgs sim
David Nilsson Järfälla S (2012)

SM-resultat  
  
simhopp  
Inne-SM  
Svikthopp 1 m  
Daniella Nero  Jönköpings SS 262,85
Vinko Paradzik  Södertälje SS  354,80
  
Svikthopp 3 m  
Johanna Johansson Bofors SHK  298,45
Vinko Paradzik  Södertälje SS  329,00
  
Höga hopp  
Ellen Ek  Malmö KK  203,70
Jesper Tolvers  Polisens IF  417,10
  
Svikthopp 3 m synchro  
Johanna Johansson/Veronika Lindahl Boforsk SHK/Västerås SS 232,68
  

   
Ute-SM  
Svikthopp 1 m  
Johanna Johansson Bofors SHK  264,45
Vinko Paradzik  Södertälje SS  367,80
  
Svikthopp 3 m  
Lina Forndal  Jönköpings SS 268,75
Jesper Tolvers  Polisens IF  331,30
  
Höga hopp  
Emelie Wall  Polisens IF  214,95
Jesper Tolvers  Polisens IF  422,65
  
Svikthopp 3 m synchro  
Felicia Granath/Ellen Ek Malmö KK   243,78
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1 Helsingborgs S 4 743 970 1 1 446 2 2 295 3 32 35
2 SK Neptun 4 737 196 21 730 6 2 988 1 823 1
3 Väsby SS 4 722 879 2 1 394 3 2 346 2 103 16
4 Mölndals ASS 3 754 637 3 1 014 4 2 088 4 15 48
5 Jönköpings SS 3 531 456 6 1 584 1 1 425 6 66 19
6 Linköpings ASS 2 569 317 13 602 10 1 344 7 306 4
7 Täby Sim 2 421 438 7 684 8 1 008 9 291 5
8 Uddevalla Sim 2 000 87 36 332 16 1 581 5 0  
9 Norrköpings KK 1 922 549 5 674 9 672 12 27 41
10 Södertörns SS 1 893 136 29 722 7 969 10 66 19
11 SK Triton 1 825 304 15 392 13 1 092 8 37 33
12 Stockholmspolisens SIF 1 717 185 23 852 5 528 14 152 13
13 Malmö KK 1 543 390 9 300 17 567 13 286 6
14 Spårvägen SF 1 265 291 16 284 19 690 11 0  
15 Järfälla S 1 088 627 4 286 18 168 23 7 57
16 Västerås SS 1 046 420 8 198 21 378 16 50 28
17 Skövde SS 904 154 25 372 15 378 16 0  
18 Kungsbacka SS 878 11 72 374 14 438 15 55 26
19 SK Laxen 772 211 20 412 12 138 29 11 54
20 Växjö SS 746 54 47 108 33 189 21 395 2
21 Skellefte SS 34 648 48 51 432 11 168 23 0  
22 Sundsvalls SS 609 65 42 98 36 105 33 341 3
23 SK Ran 574 41 54 178 23 324 18 31 36
24 Danderyds Sim Club For Swimming 571 314 14 44 45 54 40 159 12
25 SK Elfsborg 542 125 31 194 22 201 19 22 43
26 Karlstads SS 536 169 24 178 23 120 30 69 18
27 Kalmar SS 513 342 10 114 32 57 39 0  
28 Föreningen Göteborg Sim 493 147 26 116 31 105 33 125 15
29 Sjöbo SS 457 142 28 162 25 153 25 0  
30 Södertälje SS 448 191 22 10 56 9 55 238 8
31 Skuru IK 423 240 18 78 39 54 40 51 27
32 SK S02 418 112 32 148 29 153 25 5 61
33 Örebro SA 402 27 61 218 20 117 31 40 31
34 Saltsjöbadens IF 394 40 55 154 27 144 28 56 24
35 SK Hajen 389 105 33 104 34 180 22 0  
36 Landskrona S 383 334 12 40 46 9 55 0  
37 Ängelholms SS 377 341 11 36 48 0  0  
38 Höganäs SS 356 241 17 76 40 39 44 0  
39 Solna Sundbybergs SS 04 355 83 38 0  0  272 7
40 S71 343 218 19 60 43 30 48 35 34
41 Upsala S 340 1 87 134 30 192 20 13 52
42 Motala SS 331 60 44 150 28 114 32 7 57
43 Tyresö SS 290 95 34 102 35 93 35 0  
44 SK Ena 287 32 60 162 25 93 35 0  
45 Varberg Sim 245 49 50 2 62 0  194 11
46 SK Sydsim 240 58 45 16 52 15 53 151 14
47 SK Lödde 230 47 52 80 38 72 37 31 36
48 S77 Stenungsund 225 0  0  0  225 9
49 Hellas SK 209 0  0  0  209 10
50 Turebergs SK 208 54 47 0  150 27 4 64
51 Hvetlanda SS 206 85 37 88 37 33 46 0  
52 Stockholms KK 189 62 43 58 44 27 49 42 29
53 Nässjö SLS 181 71 39 64 42 39 44 7 57
54 Anderstorps SS 154 95 34 38 47 21 51 0  
55 SK Strängnäs Frisimmare 144 144 27 0  0  0  
56 Karlskrona SS 137 26 63 0  69 38 42 29
57 Kungälvs SS 133 16 69 66 41 51 42 0  
58 Falu SS 129 127 30 2 62 0  0  

Placering Klubb Summa
1 Malmö KK 1 436
2 Stockholmspolisens SIF 1 347
3 Jönköpings SS 1 082
4 Södertälje SS 458
5 Bofors SHK 366
6 Västerås SS 252
7 SK Poseidon 227
8 SK Neptun 52
9 SIK Göteborg 42
10 Linköpings ASS 16
11 Karlstads SS 11

Placering Klubb Summa
1 Skåre Swim Club 156
2 SK Ran 149
3 Motala SS 70
4 Karlstads SS 55
5 SK Ena 47
6 Eslövs SS 44
7 Järfälla S 42
8 Stockholmspolisens SIF 33
9 Mölndals ASS 30
10 Wisby SS 15

Placering Klubb Summa
1 Järfälla S 712
2 Linköpings Simidrottsförening 648
3 Hellas SK 228
3 Stockholmspolisens SIF 228
5 Föreningen Ängelholms 

Vattenpoolare
192

6 SK Neptun 120
7 Karlstads SS 96
8 Stockholms KK 84
9 Falu SS 72
10 Västerås SS 60

Placering Klubb Summa
1 SK Neptun 448
2 Jönköpings SS 230
3 Täby Sim 229
4 Örebro SA 190
5 SIK Göteborg 172
6 Järfälla S 97
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simhopp

simning

öppet VattenVattenpolo Konstsim 

SM-arrangörer 2013
simning        
15-17/3 Masters-SM 25m Södertälje Södertälje SS
26-30/6 Sum-Sim 50m Landskrona Landskrona SS
3-7/7 SM/JSM 50m Halmstad SK Laxen
15-16/11 Masters-SM 50m Jönköping Jönköpings SS
20-24/11 SM/JSM 25m Göteborg Västsvenska SF
6-8/12 Sum-Sim riks 25m Stockholm SK Neptun
 
simhopp
1-3/2 SM  Jönköping
1-3/3 JSM  Malmö/Lund
31/5-2/6 USM  Lund
28-30/6 SM  Stockholm

Konstsim
25-26/5  SM/JSM  Örebro
27/10 RM  Jönköping
22-24/11 USM-final  Stockholm
 
Vattenpolo
12-13/1 JSM damer och herrar,  Stockholm
26-27/1  USM B   Höganäs
3-5/5 SM damer och herrar  Stockholm
18-19/5  USM A flickor   Linköping
25-26/5 USM A pojkar och USM C  Linköping
        
simning i öppet Vatten       
2/7 SM/JSM  Halmstad  
7/7 Masters-SM  Vansbro 

59 Umeå SS 125 53 49 10 56 0  62 22
60 Ystads SS 80 34 58 8 60 33 46 5 61
61 Stockholm Dolphins Swim Club 75 0  0  0  75 17
62 SS Iden 73 17 68 14 53 42 43 0  
63 SK Poseidon 70 70 40 0  0  0  
64 Alingsås SLS 66 2 86 0  0  64 21
64 Föreningen Trelleborgs Sim 66 66 41 0  0  0  
66 Eskilstuna SK 65 27 61 10 56 3 58 25 42
66 Trollhättans SS 65 7 78 0  0  58 23
68 Harnäs-Skutskärs SS 60 10 76 32 49 18 52 0  
69 Trelleborgs SS 57 57 46 0  0  0  
70 IFK Lidingö SK 56 0  0  0  56 24
71 Kristianstads SLS 50 3 83 22 50 9 55 16 47
72 Markaryds SS 49 1 87 20 51 24 50 4 64
73 Ludvika SS 44 40 55 0  0  4 64
74 Ljungby SS 42 42 53 0  0  0  
75 Ösmo SS 39 0  0  0  39 32
76 Hultsfreds SS 37 37 57 0  0  0  
77 Vellinge Näsets SK 36 22 64 14 53 0  0  
78 Oskarshamns SS 34 34 58 0  0  0  
79 Eslövs SS 33 11 72 10 56 12 54 0  
80 Gävle SS 29 0  0  0  29 38
80 Karlskoga SF 29 0  0  0  29 38
82 Nyköpings SS 28 0  0  0  28 40
83 Föreningen Trelleborg Kappsim 21 21 65 0  0  0  
84 Karlshamns SK 18 18 66 0  0  0  
84 Leksands SF 18 18 66 0  0  0  
84 Lidköpings GoSS Simsektionen 18 0  0  0  18 44
84 Upplands Bro SS 18 0  0  0  18 44
88 Hallsberg Kumla SK 17 0  0  0  17 46
89 Blå Sim & Hoppklubb 15 0  0  0  15 48
89 Luleå SS 15 0  0  0  15 48
89 Åkersberga SS 15 0  0  0  15 48
92 Norrtälje SK 14 4 82 0  0  10 55
93 Borlänge SS 13 0  0  0  13 52
93 Köpings SS 13 13 70 0  0  0  
95 Filipstads SK 12 12 71 0  0  0  
95 Föreningen Sim Team Engelholm 12 0  12 55 0  0  
97 Härnösands SS 11 11 72 0  0  0  
97 Värnamo SS 11 11 72 0  0  0  
99 Älvsjö AIK Fritid 9 0  0  0  9 56
100 Falkenbergs SK 8 8 77 0  0  0  
101 Osby SS 7 7 78 0  0  0  
101 Timrå SK 7 0  0  0  7 57
103 SK Ägir 6 6 80 0  0  0  
104 Fagersta SK 5 0  0  0  5 61
104 Västerviks SS 5 5 81 0  0  0  
106 Eksjö SLS 4 0  4 61 0  0  
107 Falköpings SS 3 0  0  0  3 67
107 Herrljunga SS 3 0  0  0  3 67
107 Sandvikens SoHK 3 3 83 0  0  0  
107 Säffle SS 3 1 87 2 62 0  0  
107 Wisby SS 3 3 83 0  0  0  
112 Gnesta SS 2 0  0  0  2 69
113 Mälarhöjdens SS 1 0  0  0  1 70
112 Gnesta SS 2 0  0  0  2 69
113 Mälarhöjdens SS 1 0  0  0  1 70

Ungdom
Poäng Plac

Ungdom
Poäng PlacTotal Total

Junior
Poäng Plac

Junior
Poäng Plac

Senior
Poäng Plac

Senior
Poäng Plac

Masters
Poäng Plac

Masters
Poäng Plac
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