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Det finns mycket positivt att plocka fram som hänt under 
2016. En bra sammanfattning av året fick vi då tidningen 
Sport & Affärer utsåg Svenska Simförbundet till Årets 
specialförbund med motiveringen - ”Förutom fantastiska 
resultat i bassängerna världen över driver förbundet viktiga 
och konkreta satsningar på simkunnighet, integration och 
mångfald. Förbundet arbetar målmedvetet med att lära alla 
svenskar att simma och locka nya motionärer samtidigt som 
man producerar talanger i världsklass”.  

De olympiska spelen i Rio var så klart årets största 
idrottshändelse. Där skördade Sarah Sjöström ytterligare 
framgångar. Sarah är nu den första kvinnliga simmare 
som tagit ett OS guld. Och det tog hon med besked då hon 
helt överlägset vann 100 m fjäril på ny världsrekordtid. 
Därutöver blev det också ett silver på 200 m fritt och ett 
brons på 100 m fritt. På Idrottsgalan fick 
hon priset som Årets kvinnliga idrottare 
2016. Invigningen av OS i Rio var också en 
extra upplevelse för oss och då tänker jag 
särskilt på att vi fick se en av Sveriges mest 
framgångsrika simmare som fanbärare – 
Therese Alshammar. Hon gjorde där sitt 
sjätte OS. Hon avslutade sedan sin simkarriär 
på Eriksdalsbadet i Stockholm under SM i 
november. Där fick Tessan en minnesvärd avtackning som 
var full av glädje, tårar och stående ovationer. 

Tråkigt nog så hade vi inte med någon simhoppare på 
OS, vilket är första gången sedan simhopp infördes på 
programmet 1904. Våra juniorer kommer starkt och de har 
haft fina framgångar på både EJM och JVM. 

Under de senaste fyra åren har vi jobbat på att bli dubbelt så 
många utövare i vattenpolo. Det målet nådde vi under året. 
Under SM-veckan i Norrköping var Beach-vattenpolo en 
succé både vad gäller antal deltagande lag och publik. 

Vår långsiktiga satsning på bredden inom konstsimmet 
börjar nu ge resultat också i tävlingsbassängen. Det är 
roligt att se hur klubbarna jobbar så bra tillsammans för 
konstsimmets utveckling. 

Intresset för simning som motionsform och trenden att 
lära sig fler simsätt tycks öka. Där gäller det att vi är med 
i föreningarna och erbjuder träning och kurser för den 
målgruppen. 

I mars hade vi vår nya internationella simtävling på 
Eriksdalsbadet – Stockholm Swim Open. Den blev en 
succé och vi hoppas så klart att det kommer bli ett årligen 
återkommande event. 

Under året slutade Bengt Jönsson som chef för förbundet. 
Som ny förbundschef anställdes i oktober Mikael Jansson, 

som närmast kom från motsvarande anställning vid Svenska 
skyttesportförbundet. 

Arbetet med att ta fram en ny strategisk plan för Svensk 
simidrott har påbörjades under året och det arbetet hoppas 
jag så många som möjligt har kunnat vara delaktiga i. En 
väl förankrad plan som alla känner sig delaktiga i är en 
förutsättning för att vi tillsammans ska kunna nå de mål 
vi sätter upp för att utveckla Svensk Simidrott mot nya 
framgångar. Under 2017 kommer vi slutföra arbetet med den 
nya strategiska planen som kommer att gälla för 2018-2025.  

ordföranden 
har ordet

"De olympiska spelen i Rio var så klart årets största 
idrottshändelse. Där skördade Sarah Sjöström ytterligare 
framgångar. Sarah är den första kvinnliga simmare 
som tagit ett OS guld."
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Vision

SvenSk Simidrott i världSklaSS
i ett Sverige där alla kan Simma

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

verksamheten, vart vi ska sträva. 
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mission

gemenSkap, glädje och
god hälSa genom hela livet

missionen beskriver vad vi ska arbeta för varje dag -  

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

kärn-
Värden

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

kärnvärden används som 

utgångspunkt i vår kommunikation. 

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

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

Året inleddes med landslagsläger 
i Florida, USA som ett led 
i förberedelserna för årets 
internationella seniormästerskap. 
Totalt deltog 23 simmare samt 
förbundskapten Ulrika Sandmark, 
tränarna Carl Jenner, Andrei 
Vorontsov, Jonas Lundström, Johan 
Wallberg, Sven-Bertil Mattsson 
och Magnus Lennartsson. Som 
resurspersoner deltog även kocken 
Jenny Tilegrim samt Jeanette 
Berggren och Leif Larsson som 
höll i landträning, styrke- och 
rörlighetsträning. Under lägret 
hade landslaget ett utbyte med 
golflandslaget. 

oS i rio, Brasilien

En av årets stora höjdpunkter var OS i 
Rio. Elva svenska simmare, nio damer 
och två herrar, hade kvalificerat sig. 
För första gången sedan 2000 blev det 
åter svenska OS-medaljer i simning. 
Sarah Sjöström höll för favorittrycket 
på 100 m fjärilsim och vann distansen 
på nya världsrekordstiden 55,48. Hon 
fortsatte att simma hem medaljer 
genom nytt svenskt rekord på 200 m 
frisim, 1.54,08 och ett silver. Halva 
distansen, 100 m frisim, fullbordade 
trippeln med en bronspeng. Även 
Michelle Coleman lyckades ta sig till 
en individuell final, på 200 m frisim, 
och slutade där på en sjundeplats med 
1.56,27. Jennie Johansson slutade 9:a 
på 100 m bröstsim och Erik Persson 
simmade in som 11:a på 200 m 
bröstsim efter att slagit svenska rekord 
i såväl försöken som i semifinalen. 
Simon Sjödin var dubbel semifinallist 

på 200 m fjärilsim (12:a) och 200 m 
medley (16:e). På 200 m fjärilsim blev 
det nytt svenskt rekord i försöken. 
Damernas lagkappslag på 4x100 frisim 
och 4x200 frisim slutade på 5:e plats. 
I båda lagen simmade förutom Sarah 
Sjöström och Michelle Coleman även 
Louise Hansson och Ida Marko-Varga. 
Sverige blev åttonde bästa nation i 
medaljtabellen. 

em i london, Storbritannien

30 simmare hade kvalificerat sig för 
årets långbane-EM i London. Några 
av de OS-klara tävlade fullt ut på 
EM medan andra deltog delar av 
mästerskapet. En del av truppen hade 
EM som säsongens slutmål samtidigt 
som det också var sista möjligheten att 
kvalificera sig för OS i Rio. Totalt blev 
det fyra guld, ett brons, 16 finaler och 
19 topp-16 placeringar för den svenska 
truppen. I såväl medaljstriden som 
poängtävlingen slutade Sverige på 
sjätteplats. Sarah Sjöström svarade för 
tre av guldmedaljerna genom att vinna 
50, 100 m fjärilsim och 100 m frisim. 
Jennie Johansson erövrade sitt första 
individuella EM-guld genom seger på 
50 m bröstsim. Individuella finalister 
var Erik Persson 4:a 200 m bröstsim, 
Johannes Skagius 50 m bröstsim, 
Sophie Hansson 6:a 50 m bröstsim 
och 8:a 100 m bröstsim och Therese 
Alshammar 5:a 50 m fjärilsim och 
8:a 50 m frisim. Sex lagkappslag tog 
sig till final. Bäst gick det på 4x100 m 
frisim damer där den femte medaljen 
vanns, brons. I laget simmade Ida 
Marko-Varga, Louise Hansson, Ida 
Lindborg och Sarah Sjöström. I de 
båda mixlagkapperna slutade Sverige 
på 4:e plats. I frisimslaget simmade 

Isak Eliasson, Christoffer Carlsen, 
Ida Lindborg och Louise Hansson 
och i medleylaget Mattias Carlsson, 
Erik Persson, Stina Gardell och Ida 
Lindborg. Damernas lag på 4x100 m 
medley slutade femma och på 4x200 
m frisim sexa. I medleylaget simmade 
Ida Lindborg, Jennie Johansson, Stina 
Gardell och Louise Hansson och i 
frisimslaget Sarah Sjöström, Stina 
Gardell, Louise Hansson och Ida 
Marko-Varga. Herrarna slutade sexa 
i finalen på 4x100 m medley med 
Mattias Carlsson, Johannes Skagius, 
Jesper Björk och Isak Eliasson i laget. 

vm i Windsor, kanada 

Sverige hade sex damer och elva 
herrar kvalade till kortbane-VM i 
Windsor. Det var en relativt ung 
trupp och många av simmarna var 
debutanter. Erik Persson och Simon 
Sjödin tog sig vidare till varsin 
individuell final. Erik slutade sexa 
på 200 m bröst i sin första VM-final 
och Simon nådde samma placering 
på 100 m medley. Lagkappslaget 
på 4x50 m medley mixed slutade 
7:a. I laget simmade Jesper Björk, 
Johannes Skagius, Sara Junevik och 
Ida Lindborg. Samma placering nådde 
laget på 4x50 m medley herrar där där 
Simon Sjödin och Christoffer Carlsen 
simmade de två avslutande sträckorna 
efter en inledning av Jesper Björk och 
Johannes Skagius.

ejm i hodmezovasarhely, Ungern

En stor trupp, 21 simmare, kvalade 
in till årets EJM. För Sveriges del blev 
det framgångsrikt avseende medaljer. 
Victor Johansson simmade hem en 
medalj vardera på distanserna 800 
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m frisim (guld), 400 m frisim (silver) 
och 1500 m frisim (brons). På 400 m 
frisim blev det svenskt juniorrekord 
och på de båda längre distanserna 
svenska seniorrekord. Sara Junevik 
vann en silvermedalj på 50 m fjärilsim 
och Hanna Rosvall slutade 4:a på 
samma distans. Björn Seeliger slog 
svenskt juniorrekord på 50 m ryggsim 
och tog sig vidare till final där han 
slutade 8:a. Lagkappslaget på 4x200 m 
frisim pojkar slutade på en 7:e plats. 
I laget simmade Daniel Kertes, Victor 
Johansson, Filip Grimberg och Tim 
Lärkfeldt. 

nUm i tammerfors, finland

Till Nordiska Ungdomsmästerskapen 
var 18 simmare uttagna, nio flickor 
och nio pojkar. Sverige slutade 2:a i 
såväl poäng- som medaljstriden efter 
Danmark. Sverige tog 24 medaljer, sex 
guld, åtta silver och tio brons. 

nm i kolding, danmark 

31 svenska simmare, 16 
juniorsimmare, åtta flickor och åtta 
pojkar, respektive 15 seniorsimmare, 
åtta damer och sju herrar, var uttagna 
till de Nordiska mästerskapen i 
Kolding. De svenska simmarna 
lyckades väl och det blev många 
personliga rekord och framskjutna 
placeringar. I lagtävlingen slutade 
Sverige på en andraplats.

talangutvecklingsprogrammet 

Utöver ovan nämnda tävlingar har 
det under året genomförts ett antal 
lägeraktiviteter inom ramarna för 
Talangutvecklingsprogrammet.  

12-14 februari respektive 9-11 
september genomfördes riks- och 
regionsläger för mellan 80 och 
100 simmare i åldern 13-19 år per 
lägertillfälle. På våren var det ett 
riks- och tre regionsläger medan 
det till hösten justerats till två 
större regionsläger. I början av maj 
genomfördes ett fyra dagar långt 
gemensamt läger i Uppsala för de 
båda trupper som kvalificerat sig för 
EJM och NUM. Under året startade 
även två RF-finansierade projekt inom 
Talangutvecklingsprogrammet. Dels 
ett landträningsprojekt och dels ett 
teknikutvecklingsprojekt. 

Utmanarprogrammet  

2013 startades ett Utmanarprogram 
som ett led i att få fler simmare 
invalda i SOK:s Topp och 
Talangprogram. Vid 2016 års början 
fanns 12 simmare i programmet. 
Under året har ett antal simmare 
lämna programmet. Efter sommaren 
togs tre nya utmanare ut, Sara Junevik, 
Hanna Rosvall och Daniel Räisänen. 
Två simmare, Isak Eliasson och Victor 
Johanson antogs i december till SOK:s 
Topp- och talangprogram. Vid slutet 
av året fanns åtta simmare kvar i 
programmet. 

nationellt elitcenter

Under våren tävlade NEC-gruppen 
i Austin, Marseille och Aminens. 
Den dagliga verksamheten på 
NEC fortsatte under hösten som 
tidigare, parallellt som verksamheten 
omstrukturerades till ett mer 
tränings- och utvecklingscenter 
där Johan Wallberg anställdes som 

ansvarig för verksamheten. Andrei 
Vorontsov avslutade sin anställning 
vid årsskiftet medan Carl Jenner fick 
en ny roll inom svensk elitsimning där 
han utöver att vara tränare på NEC 
arbetar med kommande landslags- 
och mästerskapssimmare och deras 
tränare, framförallt simmarna i 
Utmanarprogrammet.

test- och landslagsläger

I februari genomfördes en test- 
och träningsvecka i Stockholm 
för landslaget,  simmare i SOK:s 
Topp- och Talangprogram samt 
Utmanarprogrammet. Förutom 
olika fysiologiska tester och 
rörelsescreening genomfördes även 
teknikanalyser med Rein Haljand.  

em-läger

Stora delar av den truppen som 
kvalificerat sig för EM i London 
var på läger i Malmö 18-23 april. 
Truppen tränade på nya Hylliebadet. 
Malmö Stad bjöd under ledning av 
kommunfullmäktiges ordförande in 
hela truppen på middag i statshuset. 

oS-förberedelser 

Den specifika satsning på 
damlagkapperna som startades under 
2015, för simmare som var aktuella 
för lagkapperna i Rio fortsatte under 
våren 2016 med gemensamma träffar 
och träningar.  

OS-truppen var på läger i Turkiet 
månadsskiftet maj-juni. Simmare från 
truppen tävlade under juni på Mare 
Nostrum-tävlingen i Canet och/eller 
Sette Colli i Rom. Som förläger till 
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OS-tävlingarna var truppen på läger i 
stadsdelen Fluminense i Rio. 

Sm, jSm och Sum-Sim

Årets SM/JSM genomfördes för 
sjätte gången som en del av SM-
veckan. Tävlingarna gick av stapeln 
i Norrköping. SK Neptun blev 
bästa klubb på seniorsidan följt av 
Helsingborg S och Jönköpings SS. 
Det blev två svenska rekord, båda på 
4x200 m frisim. I damlagkappen var 
det Spårvägen SF som blev de nya 
rekordhållarna och i herrlagkappen 
Helsingborgs S. 

Kortbane-SM/JSM arrangerades 
på Eriksdalsbadet i Stockholm av 
SK Neptun och Väsby SS. Victor 
Johansson från Jönköping raderade 
ut Stefan Perssons nästan 30 år gamla 
svenska rekord på 1500 m frisim med 
tiden 14.50,92. Svenskt rekord blev 
det även för Victor på 800 m frisim 
med 7.44,98. Christoffer Carlsen från 
Helsingborg S sänkte rekordet på 200 
m frisim och Simon Sjödin sänkte 
sitt eget rekord på 200 m medley. 
Helsingborgs S förbättrade rekordet 
på 4x200 frisim och Sarah Sjöström 
stod för det enda seniorrekordet 
på damsidan då hon slog rekord 

på 100 m medley med tiden 57,93. 
På juniorsidan blev även åtta nya 
rekordnoteringar. På seniorsidan 
blev SK Neptun bästa klubb före 
Helsingborg S och Jönköpings SS. 
Jönköping var däremot bäst på 
juniorsidan följt av Helsingborg S och 
uppåtgående Södertälje SS. 

Sum-Sim i 50 m-bassäng arrangerades 
av LASS i Tinnerbäcksbadet i 
Linköping. Totalt slogs det sex 
nya Sum-Sim rekord, samtliga på 
pojksidan. 15-årige Robin Hansson 
från Järfälla stod för fem av rekorden 
och Albin Lövgren från Jönköping 
för det sjätte rekordet. Helsingborg S 
vann poängstriden klart före Järfälla S 
och Väsby SS. 

Jönköpings SS stod som värd för 
riksfinalen i Sum-Sim på kortbana. 
Helsingborg S SS blev bästa förening 
följt av Järfälla Sim och Västerås SS. 
Tävlingarna bjöd på sju nya Sum-Sim 
rekord, där Södertäljes Björn Seeliger 
stod för tre av dem.  

gp-tävlingar

Under året genomfördes en GP-
tävling. Malmö KK stod som värd för 

tävlingen i nybyggda Hylliebadet. 
Startfältet var både stort och höll hög 
kvalitet med de flesta av de svenska 
toppsimmarna med. 

Swim open Stockholm

Under året genomfördes första 
upplagan av den internationella 
tävlingen Swim Open Stockholm av 
Svenska Simförbundet med de fyra 
föreningarna Spårvägen SF,  
SK Neptun, Väsby SS och Södertörns 
SS som medarrangörer. Tävlingarna 
blev en succé både deltagarmässigt, 
kvalitativt och organisatoriskt. 
Det deltog simmare från drygt 30 
länder och en rad internationella 
medaljörer från EM, VM och OS var 
representerade.  

projekt

Projekten för Mästerskapsdokument 
2017-2020 och Säsongs- och 
tävlingsplanering 2017-2020 
avslutades under året. 
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Vid EM blev det fem finalplatser 
med två 6:e platser som bästa resultat 
i de ”nya grenarna”, synchro och 
mixed synchro. Vid EJM blev det 
tio finalplatser med en fjärde plats 
som bästa resultat och vid JVM 
en finalplats. NM för juniorer och 
seniorer blev en succé med första plats 
såväl bland seniorer, juniorer som 
totalt. Sverige hade en representant 
med vid OS, Peter Axtelius som 
debuterade som domare på denna 
nivå. Antal klubbar som vill starta 
simhopp fortsätter att öka.

internationella tävlingar

Svensk Simidrott har varit 
representerade vid följande tävlingar 
under året.  

• World Cup Rio

• Grand Prix Rostock 

• Grand Prix Madrid

• Grand Prix San Juan 

• Grand Prix Kanada 

• Nordiska Mästerskapen    
    Helsingfors   

• 7-Nationers för ungdom    
    Edinburgh

• International Youth Diving   
    Meet  Dresden  

• Nordiska Juniormästerskapen   
   Helsingfors

 

 nationella tävlingar 

Följande nationella 
tävlingar har 
genomförts under året. 

• SM, Stockholm samt    
    Malmö/Lund

• JSM, Malmö

• USM, Stockholm

• Rikstävlingen med tre 
   deltävlingar.

• Riskfinalen, Karlskoga

• Diving Lund 
  med internationellt 
   deltagande

• Gamma Cup och Head to Head 
   Stockholm med internationellt 
   deltagande.

Övriga händelser under 2016

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

En domarkurs genomfördes 
i Karlskoga även med många 
kursdeltagare.

Det traditionella breddlägret gick av 
stapeln i Karlskoga. Drygt 80 deltagare 
från hela Sverige deltog i detta läger. 

Ungdomshoppet genomfördes i 
Göteborg med ett stort antal deltagare. 
Tävlingen vänder sig till aktiva i olika 
åldrar där seriekraven varierar. En 

mycket uppskattad tävling där alla får 
vara med.

Svensk Simhoppning har fått sina 
första licensierade tränare. Fortsatt 
implementering av tränarlicensen 
kommer att göras under 2017.

Vid Svensk Simidrotts tränarkonferens 
fick deltagarna stor inspiration och 
kunskap av föreläsarna bland annat 
när Alexei Evangulov föreläste om 
brittisk simhoppnings struktur.

Vid LEN-kongressen 2016 fick 
svensk simhoppning ytterligare en 
mandatperiod i LEN:s hoppkommitté 
genom Mathz Lindberg . Vi har också 
representation i FINA:s hoppkommitté 
ytterligare ett år även där genom 
Mathz Lindberg.

Utöver vår representation vid de 
Olympiska Spelen har svenska domare 
också varit verksamma vid flera 
internationella tävlingar under året.

Svensk simhoppning har gjort många fina 
framträdanden under det gångna året vid såväl 
ungdomstävlingar som seniortävlingar.
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VattenPolo
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Breddverksamhet

Under 2016 har inriktningen på 
breddverksamhet och utveckling 
fortsatt och under året har det 
varit fler aktiviteter än tidigare. 
Poolkampen fortsatte att växa och i 
samband med Poolkampen under SM-
finalerna på seniorsidan var det för 
första gången med över 100 deltagare. 

Under året har turneringsspelet 
fortsatt att växa och Kungsbacka 
SS och SK Elfsborg arrangerade 
sina första Poolkamper. Arbetet 
med att få Poolkampen att fortsätta 
utvecklas fortsätter under 2017 och i 
Poolkampen finns en mycket bra bas 
för fortsatt utveckling av vattenpolo i 
Sverige.

Organisationen kring Poolkampen 
har stärkts under året. En grupp 
ledd av verksamhetsutvecklare Peter 
Hodor har tillsatts och arbetet i den 
gruppen startade under hösten. 
Gruppens arbete innefattar allt som 
har med Poolkampen att göra och 
det säkerställer en fortsatt utveckling 
framöver.

Sm i Beach-
vattenpolo

SM i beach-vattenpolo 
avgjordes under SM-
veckan i Norrköping 
med ett rekordantal 
deltagande lag, 20 
st. Svenska mästare 
i beach-vattenpolo 
2016 blev Linköpings 
SIF på både herr- och 
damsidan.

Sm-finalerna 2016

SM-finalerna i vattenpolo för seniorer 
avgjordes i maj i Eriksdalsbadet 
i Stockholm. Svenska mästare på 
herrsidan blev Linköpings SIF och 
på damsidan blev Järfälla S svenska 
mästare.

På ungdomssidan vann Linköpings 
SIF guld i JSM för herrar och damer. 
I USM A herrar vann Hellas SK 
pojkklassen och Järfälla segrade i 
flickklassen. Svenska mästare i USM B 
blev Järfälla S.

internationellt

Sverige deltog i Junior-NM med 
pojkar födda 1999-2000 och 2001-2002. 
Pojkarna födda 1999-2000 slutade 
på fjärde plats och pojkarna födda 
2001-2002 vann en silvermedalj. Båda 
lagen visade att det finns talang för 
framtiden inom svensk vattenpolo.

 

Svensk vattenpolo har under den senaste 
fyraårsperioden arbetat för att bli dubbelt så 
många aktiva och det målet uppnåddes i år. 
Utvecklingen har möjliggjorts genom starkt arbete 
på central nivå och ute i föreningarna.
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Bredd och utvecklingslag

Högsta prioritet för 2016 var att 
fullfölja den breddsatsning som 
bedrivits under en längre tid. En 
jämförelse av antalet licensierade 
konstsimmare över de senaste åren 
visar också att vi nu är tillbaka på 
nivåerna vi hade för tio år sedan. 
Framförallt har vi haft en stark 
uppgång i åldrarna 13-16 år där vi har 
dubblerat antalet licensierade simmare 
sedan 2013. 

Det nationella breddlägret som även 
i år genomfördes i samarbete med 
Örebro Simallians blev en framgång 
med ett stort antal aktiva och tränare 
från många olika föreningar. På lägret 
erbjöds träning för alla nivåer och 
förutom grundläggande teknik, fick 
grupperna öva in ett lag tillsammans. 
Lagen visades sedan upp inför en 
entusiastisk publik. Det har också 
genomförts ett flertal breddläger på 
lokal nivå med lyckade resultat. 

I samband med breddlägret 
genomfördes även ett läger för det s.k. 
utvecklingslaget där yngre lovande 
simmare i åldrarna 12-15 år deltog. 
Tränare för utvecklingsgruppen var 
Malin Gerdin och Angelica Jonasson. 
Ytterligare fyra utvecklingsläger har 
genomförts under året. 

Utbildning och utveckling

Ytterligare ett fokusområde under 
2016 har varit kompetensutveckling 
för olika målgrupper. Vi har 
genomfört domarutbildningar på 
såväl nivå 1 (D1) som på nivå 2 (D2). 
I samband med Riksmästerskapen i 
Göteborg arrangerades även en funk- 
tionärsutbildning för första gången 
på många år med mycket lyckat 
resultat. I september medarrangerade 
vi en simidrottsgemensam 
tränarkonferens  där de konstsims-
specifika föreläsningarna handlade 
om implementering av den nya 
utvecklingstrappan, land- och 
styrketräning, samt vad som 
är ett bra musikprogram ur ett 
domarperspektiv.

Vi har även haft flera internationella 
uppdrag under 2016. Inger Lindholm 
blev uttagen att döma EM i London 
9-22 maj. Ann-Katrin Högdal och Eva 
Svensson var domare på Christmas 
Prize Cup i Prag och Thomas Röhss 
hade flera uppdrag som Chief 
Recorder, bl.a. på Austrian Open.

En annan prioriterad aktivitet 
under 2016 var att implementera 
konstsimmets nya utvecklingstrappa. 
Som nämndes ovan genomfördes 
en mycket lyckad workshop på 
tränarkonferensen hösten 2016 där vi 
diskuterade hur utvecklingstrappan 
kan bli en del av vardagen på 
föreningsnivå. Vi har också tillsatt 

en särskild projektgrupp som 
ska ta fram en uppsättning nya 
konstsimsmärken som ska spegla de 
olika stegen i utvecklingstrappan. 
Ett annat viktigt sätt att imple-
mentera utvecklingstrappan är 
att vidareutveckla våra tränar-
utbildningar. En projektgrupp  jobbar 
med frågan och ambitionen är att ha 
en ny utbildningsstruktur på plats 
under 2017 och även kunna ge en kurs 
riktad mot nybörjartränare under 
sensommaren. 

tävling

Ett sammanslaget SM och JSM 
genomfördes i maj i samarbete med 
Örebro Simallians. Öppna USM 
genomfördes i juni med föreningarna 
Järfälla S, SK Neptun och Täby 
Synchro som arrangörer. Glädjande 
nog attraherar Riksmästerskapen 
i figurer och tekniska program 
återigen ett stort antal tävlande. RM 
genomfördes i november i samarbete 
med SIK Delfin, Göteborg. 

Svenskt konstsim har också rönt 
framgångar på internationella 
tävlingar under 2016. Malin Gerdin 
vann  silver i såväl tekniskt som fritt 
soloprogram på i Austrian Open som 
gick av stapeln i Wien, Österrike, 
i juni. Även Ebba och Ida Nilsson 
tog här ett välförtjänt brons i par 
i C-klassen efter att ha simmat till 
sig högsta musikpoängen av alla 
deltagande par. Mot slutet av året 
tog ungdomslandslaget en mycket 
meriterande bronsplats på tävlingen 
Christmas Prize Cup. I laget simmade 
Emilia Freund, Sandra Freund, 
Anna Frännfors, Frida Jungnell, Ella 
Kornelson, Annie Laine, Ebba Nilsson, 
Ida Nilsson och Clara Ternström.  

Den långsiktiga satsningen på breddning och utvecklingslag 
börjar ge resultat i tävlingsbassängen. Nu implementeras nya 
utvecklingstrappan på bred front. 
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Öppet vatten i bassäng

Under året har material och en 
manual arbetats fram över hur man 
kan planera och genomföra träningar 
och tävlingar av öppet vatten även 
i bassäng. Under hösten kunde 
föreningarna genom idrottslyftet 
införskaffa material och utrustning. 

tävlingslicens

Inför säsongen beslutades det att 
införa en tävlingslicens på alla av 
Svenska Simförbundets sanktionerade 
tävlingar när det gäller deltagande 
i tävlingsklass. För deltagande i 
motionsklass krävs ingen licens.

head open Water trophy

Under sommaren har Head Open 
Water Trophy genomförts på nio 
ställen. Segrare i totalcupen blev Åsa 
Annerstedt, Falu SS och på herrsidan 
Anton Björck-Teuscher, S02. Den 
totala prissumman var 40 000 kronor 
Årets HOWT var jämn och avgjordes 
inte förrän på den sista deltävlingen 
i Göteborg. I herrklassen skilde det 
till slut bara en poäng mellan Anton 
Björck-Teuscher och Simon Wanna.

vansbrosimningen

På herrsidan blev det en slutstid 
mellan Simon Wanna och Ivan Sitic 
som med tiden 30.02.5 slutade som 
segrare, tiodelen före Wanna 

Det blev trettonde gången gillt för Åsa 
Annerstedt, Falu SS. Med en bra start 

tog hon kommandot och låg i täten 
hela tiden satte hon till slut handen 
först i mål med tiden 34.50.2 

Totalt simmade 7643 personer de 
klassiska 3000 metrarna och över 
sexton tusen deltagare från 22 nationer 
var i vattnet totalt under veckan. 

World cup abu dhabi

Gustav Swedenborg, Järfälla SS 
och Victor Johansson, Jönköping SS 
deltog på WC i Abu Dhabi, där den 
sistnämnda gjorde debut i öppet 
vatten. Victor gjorde bra  ifrån sig. och 
lhängde med i 6800 m av totalt 10 000 
innan han tappade kontakten med 
tätklungan. Gustav höll toppklungan 
i 5000 meter men släppte efter tuffa 
närkamper i mellantidsportalen. 

europacupen eilat

Ellen Olsson gjorde säsongspremiär 
på Europacupen i israeliska Eilat. Hon 
slutade på en fjortonde plats. 

oS-kval Setubal 

Ellen lyckades trots tuffa förhållanden 
att simma 10 k under två timmar för 
första gången. Med tiden 1.58.27.3. 
placerade hon sig på en 21:a plats. 
Minuten snabbare krävdes för att ta en 
av platserna till OS i Rio.

em hoorn

De 10 km långa loppet simmades 
i meterhöga vågor och de svenska 
färgerna försvarades av Ellen Olsson. 
Efter ha legat i toppskiktet under 

första halvan, tappade hon mot mål 
och slutade 22:a. 

jvm  hoorn

Gustav Swedenborg och Viktor 
Johansson presterade bra och 
simmade de 10 km respektlöst och 
förnuftigt och detta gjorde att båda 
placerade sig topp-15. Viktor simmade 
in som 11:a på 1.54.21 och Gustav 
hade 1.56.00 och placerade sig som 
fjortonde simmare i mål. 

Sm i norrköping

SM i Öppet vatten avgjordes under 
SM-veckan och vi fick se en rafflande 
avslutning i herrklassen när sex man 
kom vilt kämpande mot målplattan 
samtidigt. Svensk mästare,blev 
Helsingborgs Oscar Nordstrand. På 
damsidan korades Emma Rotstam 
från Järfälla Simsällskap till årets 
mästarinna. 

nm tartu, estland

Tim Arnesen och Alexander Bergren 
på startlinjen. Tim tog en silvermedalj 
på 5 km och tog sen hem segern dagen 
efter på den dubbla distansen. På 10 
km fick han sällskap av Alexander 
på prispallen, som med en vass 
avslutning tog hem silvermedaljen. 

j-em pionbino, italien 

Detta mästerskap simmade Gustav 
Swedenborg som representerar Järfälla 
Simsällskap.

årets oW-simmare

Ellen Olsson, Skåre Swim Club & 
Saarbrucken, och Simon Wanna, 
Karlstad SS, utsågs till Årets kvinnliga 
respektive Årets manlige öppet vatten-
simmare. 

Totalt genomfördes det ett 40-tal sanktionerade öppet 
vattentävlingar fördelade över landet. Arrangörerna ökar 
antalet distanser och försöker anpassa tävlingarna så det finns 
lopp som passar alla. 
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Simning

Arbetet med en simlinje för vuxna 
fortskrider och parallellt med detta 
görs ett material som ligger som grund 
för en tränarutbildning för vuxna. 
Detta kommer hjälpa våra föreningar 
att kunna implementera vuxenidrotten 
och underlätta planering och 
genomförandet av sådan verksamhet 
i sin organisation. Manualer och 
checklistor för mästerskapsarrangörer 
har reviderats och utvecklats.

masters-Sm helsingborg

I början av maj simmades årets 
kortbanemästerskap i Filborna Arena 
och som arrangör stod Helsingborg 
Simsällskap. Deltagarde från 84 
föreningar gjorde lite drygt 1700 
starter och man kan konstatera att 
antalet föreningar som ställer upp 
fortsätter att öka. 

Två världsrekord och sex 
Europarekord utöver alla svenska 
och nordiska rekord slogs. Anette 
Philipsson noterade ett nytt 
europarekord på 200 m medley med 
tiden 2.32.45. Med tiden 23.29 på 
50 m frisim slog  Joakim Holmqvist 
nytt världsrekord. Tiden gav också 
den högsta FINA poängen under 
tävlingsdagarna vilket innebar den 
andra raka intäckningen i Ann och 
Glens vandringspris. På damsidan fick 
Bitte Axling priset. 

Det andra världsrekordet stod 

Helsingborgs S lagkappslag för när 
Nina Wahlberg, Louise Karlsson, 
Johanna Sjöberg och Helena 
Åberg simmade 4 x 50 m medley 
i åldersklassen 160-199 på 2.00.84. 
Johanna Sjöberg simmade snabbt även 
individuellt. Tiden 27.83 på 50m fjäril 
innebar ett nytt europarekord. Flest 
individuella europarekord noterades 
av Göteborgs Leo Bielicz på 50 och 100  
frisim där rekorden i åldersklassen 65-
69 år nu lyder 26.67 och 1.00.37. 

Svenska Simförbundets och Glen 
Christiansen Mastersstipendium 
delades ut under Master-SM och gick i 
år till Anette Philipsson LASS.

masters-Sm oW norrköping

I samband med SM-veckan avgjordes 
Masters-SM i öppet vatten. Distansen 
var 2500 m och det simmades två varv 
i den inte helt lättsimmade kanalen 
Motala Ström. Totalt tävlade 33 
män och 20 damer om de åtråvärda 
medaljerna.

masters-Sm simhopp Stockholm

Lördagen den 13 augusti arrangerar 
Polisens IF Simhopp Masters-SM i 
Simhopp. Deltagare från hela landet 
fanns på plats i Eriksdalsbadet för att 
försöka bli bäst i Sverige. Många väl 
genomförda serier gjordes och höga 
poäng delades ut under dagen. 

masters-em london

Intresset för masters internationellt 

har gått fram rejält under de senaste 
åren och kulminerade inför årets 
stora internationella mästerskap. 
Med anledning av startlistans nästan 
27 000 anmälda starter tvingades 
arrangörerna att i sista stund ändra 
om en hel del för att kunna genomföra 
tävlingen. Totalt sett blev det ett 
tiotal guldmedaljer för de svenska 
simmarna. Både konstsimmarna och 
hopparna bärgade också hem ett 
antal medaljer av alla valörer. Anders 
Haglund, Annette Philipsson, Bitte 
Axling, Leonard Bielicz och lGunilla 
Rasmuson var några som tog guld 
och slog rekord bland simmarna. 
Simhoppare  togs av Isabella 
Gustavsson, Helena Troili, Bert Berg 
och Olle Strömbeck.

masters-Sm simning asker

I mitten av oktober avgjordes 
det årliga Öppna Nordiska 
Mastermästerskapet i Asker strax 
utanför Oslo. Prispallen besöktes 
både individuellt och även medaljer i 
lagkapp erövrades .

masters-Sm simning Burlöv

Årets sista mästerskap var långbane-
SM där Sydsim såg till att tävlingen 
genomfördes på ett bra sätt. När 
mästerskapet sammanfattades så 
hade ungefär 600 starter gjorts och en 
hel del svenska och nordiska rekord 
blivit slagna.  En av höjdpunkterna 
var det världsrekord som den 
danska simmerskan Pia Thulstrup, 
slog på 200 bröstsim med tiden 
3.01.70 i åldersklassen 55-59 år. När 
sammanräkningen av poäng för 
hela året gjordes hamnade åter igen 
Simklubben Neptun överst och kan 
även 2016 titulera sig ”Årets bästa 
Mastersklubb”

Intresset för mastersträning och deltagande i de olika 
tävlingarna som arrangeras fortsätter att öka och utvecklas. 
Tävlingsmomentet och den sociala gemenskapen tillsammans 
med antal motionslopp och idrotter där simning ingår ökar 
och bidrar till att många gamla och nya simmare söker sig till 
denna verksamhet.
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Stort intresse för simning

Intresset för simning som 
motionsform och trenden att vilja 
lära sig fler simsätt ökar och verkar 
hålla i sig.  En stor del av denna 
ökning kommer av människor som 
inte sedan tidigare har hållit på med 
simning och söker sig till simidrotten. 
Intresset för masters och öppet vatten 
ökar och bidrar som tidigare, men 
också andra idrotter som swimrun 
och triathlon. Arbetet med att ta fram 
material till föreningarna fortskrider 
genom utarbetning av en simlinje för 
vuxna och tränarutbildning inriktad 
mot denna målgrupp samt hjälp 
att implementera hälsa & motion i 
föreningarnas ordinarie verksamhet. 

Simma Sverige

Under året har webbplatsen Simma 
Sverige arbetats om och utseendet 
och innehåll har ändrats för att 
attrahera alla som är intresserade av 
simning, både som motions- eller som 
tävlingsform.

Svensk Simidrott och Coca Cola 
vill genom projektet engagera och 
inspirera alla svenskar till en mer aktiv 
livsstil genom simidrott. 

prova på dag öppet vatten

I slutet av maj, precis innan säsongen 

skulle starta, genomfördes en prova 
på-dag på Huvudstadsbadet i Solna. 
Svensk Simidrott tillsammans med 
våra partner Vansbrosimningen och 
Medley stod bakom arrangemanget 
som riktade sig till alla som var 
intresserade av simning i allmänhet 
och öppet vatten i synnerhet. Under 
dagen kunde man testa simutrustning 
och våtdräkter från olika leverantörer 
samt vara med på en rad olika 
träningspass inriktade mot öppet 
vatten och swimrun. 

Simma Sverige dagen

Som avslutning på den OS-kampanj 
som Coca-Cola genomförde i samband 
med OS anordnades Simma Sverige-
dagen. På fyra ställen runt om i 
landet arrangerades det vuxensim, 
test av simkunnighet, frågesport samt 
möjlighet att träffa en av simmarna 
som deltog under OS i Rio.

folksam

Inför årets säsong gick Svensk 
Simidrott in och försäkrade alla 
deltagare som anmälde sig i 
motionsklassen av ett sanktionerat 
öppet vatten lopp. Detta för att öka 
tryggheten och garantera att alla 
deltagare har ett försäkringsskydd 
under loppen. Detta innebar att 
samtliga deltagare oavsett lopp, klass 

eller distans nu är  försäkrade.

gemensam anmälningssida

Ett arbete har under året påbörjats 
med att ta fram en gemensam 
anmälningssida till sanktionerade 
öppet vattentävlingar. Detta för att 
underlätta både för deltagare och 
arrangörer. Målsättningen är att 
marknadsföring och synlighet för 
de olika loppen kommer öka genom 
denna webbplats då allt finns samlat 
på ett ställe och deltagarna får en bra 
överblick av de olika tävlingarna som 
finns med i tävlingskalendern. 

Simkampen

Simkampen var ett projekt i samarbete 
med Skolidrottsförbundet och 
Coca-Cola vars mål var att genom 
simning så ett frö till ett livslångt 
idrottsintresse och riktade sig 
framförallt till högstadieelever. Ett 
pilotprojekt startade i februari 2016 
med ett antal utvalda skolor och 
genomfördes under våren. Efter 
utvärdering och diskussion av 
förstudiens resultat så beslutades  det 
att projektet inte skulle genomföras 
och projektet avbröts därmed i förtid. 

Simning som motions- och träningsform vet vi är både 
skonsam och effektiv men det är också en möjlighet och 
tillfälle att umgås och träffa andra människor i olika åldrar som 
delar detta intresse. Livslångt idrottande och hälsofrämjande 
åtgärder för alla och för alla åldrar är något som Svensk 
Simidrott strävar efter genom olika projekt och satsningar. 
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Tommy Malmsten, Åhus 

Simdrottsakademin

Gunnar Larsson

Simförbundets styrelse, i mitten längst fram, David Lega. Första raden, fr vänster Christer Magnusson, Carola Sjödin, Ulla Gustavsson, 
Annika Edin, Anki Jarl. Bakre raden fr vänster, Rolf Alm, Stefan Persson, Mattias Tuneskog, förbundsdirektören Bengt Jönsson.
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marknad

Våra simmares framgångar i såväl EM i London som 
OS i Rio har med tillhörande mediabevakning  medfört 
att våra samarbetspartners har erhållit såväl god 
varumärkesexponering som bra möjligheter till effektiv 
aktivering av valda projekt tillsammans med Svensk Simidrott.      

Under 2016 har flera av våra partners 
valt att aktivera samarbetet med 
Svensk Simidrott extra mycket.  
Exempelvis valde E.ON att investera 
resurser på vårt gemensamma 
simkunnighetsprojekt;  genom 
användandet av VR-teknik skapade 
man världens första virtuella simskola. 
Utgångspunkten för projektet , 
benämnt ”Simma med stjärnorna”, 
var att lära barn komma över sin 
rädsla för vatten genom att ta sina 
första simtag på land i 3D simulering. 
Projektet har mottagits otroligt väl bl.a. 
har projektet som sådant vunnit pris i 
internationella reklamtävlingar samt 
haft över 360.000visningar på Youtube.  
 
Även Coca-Cola valde att intensifiera 
sitt samarbete med oss under detta 
OS-år.  Med en bred kampanj i stora 
svenska dagstidningar och i butiker 
valde Coca-Cola att integrera sitt 
internationella sponsorskap av IOK 
med vårt samarbete.  I kampanjen, 
som pågick samtidigt som OS, 
exponerades svensk simning tydligt 
genom Simon Sjödin,  Stina Gardell, 
Erik Persson  och Ida Marko-Varga.  
Dessutom har sajten Simmasverige.se 
utvecklats tillsammans med Coca-Cola 
under året till att bli en uppskattad 
samlingsplats för öppet vatten och 
motionssim.  

Genom samarbetet med HEAD har 

vi genomfört HEAD Open Water 
Trophy (HOWT) med stor framgång 
tillsammans med arrangörerna på nio 
olika orter runt om i landet. För våra 
sponsorer har turnén inneburit goda 
möjligheter till såväl exponering som 
demonstration av utrustning m.m.

Dessutom har vi under året 
intensifierat vårt samarbete med 
Vansbrosimningen. Samarbetet 
innebär att vi fördjupar vårt 
ömsesidiga marknadsföringsarbete 
kring öppet vatten tävlingar.

Vårt samarbete med Medley har under  
året utvecklats enligt plan.  Bästa 
tvåan, trean, fyran engagerar nu totalt 
2.600 startande skolbarn på 36 orter.

stort genomslag i media 

Med den draghjälp som ett OS 
innebär, såväl före, under som efter 
själva spelen, har Svensk Simidrott 
exponerats mer än någonsin under 
2016. Totalt innebar året över 150 
timmar tv-sänd simsport (Källa: 
Upplevelseinstitutet)

Samtidigt ser vi en mycket positiv 
trend i allmänhetens intresse att följa 
simning på TV, på web, i tidningar 
och i andra media .  En femtedel  av 
befolkningen säger sig idag vara 
”mycket intresserade av simning”, 
en ökning med hela 3 procentenheter 
sedan 2015.  Simidrott är dessutom 
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en av få idrotter där 
allmänhetens intresse har 
ökat jämfört med tidigare 
år. Noterbart är att denna 
mätning gjordes innan OS. 
(Källa: Sponsorbarometern 
2016 )  

Med Norrköping KK som 
värd för SM-veckan i juli 
genomfördes ännu en 
lyckad TV-vecka. SVT:s 
täckning av alla idrotter, 
inklusive simning, öppet 
vatten och beachvattenpolo 
var 2016 högre än någonsin. 
Total direktsände SVT 
drygt 94 timmar sport från 
Norrköping varav 8 timmar 
simsport. En total tittarskara 
för simsporten på 2,3 
miljoner personer innebar 
god varumärkesexponering 
för våra partners.    

Utveckling av nya media 

Under året har vi utvecklat  vår egen 
plattform för tv-sändningar på weben 
– simidrottstv.se. Plattformen, som 
kommer att lanseras fullt ut under 
2017, möjliggör livesändningar från 
alla våra större tävlingar och ger 
intresserade följare ett utmärkt verktyg 
att följa Svensk Simidrott på ett enkelt 
och lättillgängligt sätt.

Vi har under året även 
inlett ett samarbete med ett 
annonsförsäljningsbolag rörande 
banners på våra hemsidor. 
Försäljningen inleddes under årets 
sista kvartal.

övriga aktiviteter

I samband med EM i London 
genomförde vi en sponsorresa 
som var mycket uppskattad. Våra 
samarbetspartner fick bl.a. uppleva 
Sarahs guld på 50 m fjäril live i arenan.  
Dessutom innehöll programmet ett 
uppskattat seminarieinslag.

Vid sidan om rikstäckande 
partneraktiviteter har vi även i år 
genomfört en mängd lokala aktiviteter 
tillsammans med våra sponsorer.  Vi 
har exempelvis genomfört drygt 40 
vattenprovsaktiviteter (”pröva din 
simkunnighet”) för barn och vuxna 
samt ett stort antal crawlkurser och 
simclinics. Vi har dessutom genomfört  
s.k. Simma Sverige dagar, med öppet 
hus på ett antal olika anläggningar 
runt om i landet.   
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kommunikation

Målgruppen för Svensk Simidrotts 
kommunikation är våra medlemmar 
och föreningar, anhöriga, media och 
allmänhet.

Hemsidan är det officiella organet 
som förutom att ge information från 
vår verksamhet och våra simidrotter 
också ska vara en plats för resultat 
och statistik. Under förra året hade 
hemsidan 210 263 användare, vilket är 
10 procent mer än föregående år.

Förutom svensksimidrott.se, 
finns det även ett antal andra 
webbplatser för våra verksamheter. 
Den mest välbesökta av dessa är 
Mästerskapssidan där vi under 
året presenterar resultat, bilder och 
kommentarer från utvalda sim- och 
hopptävlingar. Sidan hade under 
föregående år 617 469 sidvisningar, 
vilket är en ökning med 26 360 
jämfört med året innan. Sidan hade 
65 880 unika besökare under året. 
Den mest välbesökta tävlingen var 
Sum-Sim den i november då sidan 
hade 86 094 visningar. Även sim-EM 
i London i maj har bra besökssiffror. 
Totalt hade sidan 84 355 besök under 
tävlingsveckan.

Tillsammans med våra sponsorer har 
vi även ett antal webbplatser. Bland 
annat Simma Sverige i samarbete med 
Coca-Cola, Swim of Hope i samarbete 
med Barncancerfonden. 

Inför tävlingen Swim Open Stockholm 
har ett grafiskt koncept tagits 
fram, det finns även en webbsida 

och en Facebooksida där nyheter 
kontinuerligt har lagts ut under året. 

Sociala medier

Sociala kommunikationskanaler är 
utöver vår hemsida ett av de viktigaste 
sätten för Svensk Simidrott att få 
synlighet.

Under 2016 har utvecklingen av 
de nya kanalerna fortsatt. Samtliga 
Facebooksidor har under året ökat 
antal följare. Swedish Swim Team 
är den största med 5865 följare 
vilket är en ökning med 18 procent 
jämfört med året innan. Det finns 
även Twitter- och Instagramkonto 
för Swedish Swim Team. På 
Twitterkontot rapporteras resultat 
från utvalda mästerskapstävlingar 
och på Instagram läggs bilder från 
olika landslagsaktiviteter ut. Vi 
använder #sweswimteam för att tagga 
landslagsbilder.

Förbundskaptenen i siming, Ulrika 
Sandmark, delar med sig av sina 
erfarenheter och aktiviteter på en 
blogg.

press och media

Svensk Simidrott har nära samarbete 
med media och mediaintresset har 
varit enormt stort under året. Mycket 
tack vare att det varit ett OS-år och 
intresset kring våra simmare har varit 
stort.  
Förutom personliga möten med 
ett antal journalister, har även fem 
pressträffar genomförts enligt plan. 
Under året har information kring 

viktiga aktiviteter fortlöpande skickats 
ut till våra nyhetskontakter.

Vi har under året skickat ut 18 
pressmeddelanden där vårt 
pressmeddelande ”Truppen till Årets 
Långbane-EM är uttagen" hade flest 
visningar.

Vid en medieanalys gjord av företaget 
Meltwater, kan vi se att Svensk 
Simidrott har haft en enorm ökning 
av antalet publicerade artiklar i de 
tio största medierna jämfört med året 
innan. Räckvidden har ökat med 245 
procent  jämfört med 2015. Det totala 
annonsvärdet på samtliga publicerade 
artiklar motsvarade 48,3 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 950 
procent jämfört med året innan.

Övrigt material

Förutom verksamhetsberättelsen 
har det under 2016 kontinuerligt 
skickats ut en förbundsrapport som 
kortfattat redogör för vad som pågått 
inom samtliga områden inom Svensk 
Simidrott under den senaste perioden.

Tidningen Aqua ges ut gratis 
till alla licensierade simidrottare 
och utkommer med fyra 
nummer per år. Årets andra 
nummer samproducerades med 
Vansbrosimningen och distribuerades 
till samtliga öppet vattensimmare. 

Mediaguider har tagits fram till de 
internationella mästerskapen och en 
stor mängd informationsmaterial har 
under året tagits fram till de olika 
simidrotterna.

Medias intresse för simidrotten i stort och våra OS-simmare 
med Sarah Sjöström i spetsen har under 2016 lagt grunden till 
en explosionsartad utveckling av ökning i mediautrymme.
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Utbildningsmaterial

Under 2016 såg två böcker dagens 
ljus, den reviderade Simlärarboken 
och ”Teknikbok för unga 
vattenpolospelare". Arbetet med 
att förlägga en del av utbildningen 
Simlinjeassistent på webben har 
fortgått och beräknas lanseras till 
vårterminen 2018.

gemensam tränarkonferens 
”tillsammans för Svensk Simidrott”

För första gången på många 
år anordnades en gemensam 
tränarkonferens för alla våra 
simidrotter. Runt 190 tränare och 
ledare samlades i Stockholm den 
23-25 september för att inspireras 
och utvecklas tillsammans. 
Konferensen lockade till diskussion 
och erfarenhetsutbyte mellan 
simidrotterna för att fortsatt utveckla 
Svensk Simidrott.

Helgen startade med en föreläsning 
”Starka Simidrottsmiljöer och 
vägarna till landslaget” med Susanne 
Linnér och PG Fahlström. Peter 
Mattsson från RF pratade sedan kring 
idrottens mål 2025 och förflyttningen 
från triangel till rektangel. Maja 
Reichard tillsammans med Anne 
Forsell bjöd därefter på en inblick i 
deras samarbete och Majas väg mot 
paralympiska medaljer. 

Större delen av lördagen och 
söndagen fördelades på valbara 

pass som handlade om allt ifrån 
simidrottsspecifik teknik till träning, 
strategiska workshops och rapporter 
från aktiviteter genomförda under 
2016. 

Förutom valbara pass bjöd också 
konferensens två sista pass på 
föreläsningar där simidrotterna 
samlades kring gemensamma ämnen 
som kreativitet, där Teo Härén satte 
griller i huvudet på deltagarna och 
utmanade deras kreativa förmåga, och 
ledarskap där Anneli Östberg bjöd 
på så väl reflektion som inspiration 
kring vad ett framgångsrikt ledarskap 
innebär och hur man utövar det.

Konferensen avslutades med några 
ord från respektive simidrott där 
samtliga framhöll vikten av fortsatt 
samarbete och gemenskap för att nå 
framtida simidrottsframgångar.

nordisk Babysimskonferens

Den 4-6 november arrangerade 
Svensk Simidrott i samarbete med 
Nordiska Simförbundet, Nordisk 
babysimskonferens i Sollentuna. 
Nästan 200 deltagare från 15 olika 
länder deltog.  Konferensen bjöd 
på spännande presentationer av 
föreläsare från Sverige, Norge, 
Danmark, Australien, USA och 
Mexico. Helgen innehöll bland annat 
en presentation av australiensiska 
Robyn Jorgensen, som berättade om 
sin forskning, kring fördelar med 
simning för små barn, utöver att 

barnen lär sig att simma och säkerhet 
kring vatten. 

Monica Anzueto Moguel, från El 
Delfín de Chiapas delade med sig av 
hur hon använder musik och rytm i 
sitt babysim på ett annorlunda sätt. 
Ulrika Faerch höll en föreläsning 
om hur ett besök på Disneyland 
fick henne att arbeta fram nya 
metoder i hennes verksamhet. Hur 
det är att arbeta med barn med 
funktionsnedsättningar, berättade Erin 
Seal Grande från USA om.  Helgen 
gav också möjligheter att utbyta 
erfarenheter med babysimskunniga 
från 15 olika länder.

tränarlicensiering

Antalet licensierade simtränare 
har ökat markant under året. I 
december 2016 var antalet licensierade 
simtränare/ simpedagoger drygt 60 
stycken, en fördubbling jämfört med 
föregående år. 

Ett regelverk för licensiering av 
simhoppstränare har slutförts 
under året och tränarlicensen 
för simhoppstränare lanserades 
under hösten 2016 varefter åtta 
simhoppstränare hann bli tilldelade 
tränarlicens under året.

Cirka två till tre licenskurser 
genomförs årligen där årets 
licenskurser lockade nära 100 tränare, 
glädjande nog från flera av våra 
simidrotter.

På utbildningssidan under 2016 har två stora konferenser 
hållits, en referensgrupp för utbildningsfrågor i simhopp har 
nystartats med fokus på strategiska så väl som praktiska 
frågor och en utbildningsstruktur för konstsimsutbildningar 
har påbörjats och är under utveckling.
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2016 har varit ett övergångsår för 
Idrottslyftet. Förutom att Svenska 
Simförbundet fortsatt fördela 
föreningsstöd utifrån de gamla 
riktlinjerna så har fokus legat på att ta 
fram en utvecklingsplan för barn- och 
ungdomsverksamheten. 

För att få en väl underbyggd plan 
och en positiv utveckling 2017-2019 
så har en kartläggning och analys av 
barn- och ungdomsverksamheten 
genomförts med syfte att om-
värdera och förändra hur vi 
fördelar resurser och arbetar 
med barn- och ungdomsfrågor. 
Företaget Strategirådet har under 
våren genomfört intervjuer med 
nyckelpersoner på förbundet centralt 
och i distrikten samt en enkätstudie 
och tre fokusgrupper med förenings-
representanter.

Utvecklingsplanen har utmynnat i 
tre utvecklingsområden inom barn- 
och ungdomsidrotten som kommer 
fokusera extra på de närmaste åren 
utifrån målet att Svensk Simidrott 
ska gå från triangel till rektangel. 
Kompetensutveckling av ledare 
och tränare, utveckling av tränings- 
och tävlingsverksamheten och 
simkunnighet som grunden för alla 

våra simidrotter. 

Utvecklingskonsulenter i distrikten

Från 2017 kommer föreningar i 
fem av våra distrikt fått förstärkt 
stöd i sitt utvecklingsarbete.  I 
början av året beslutades 
Simförbundets styrelse att anställa 
utvecklingskonsulenter stationerade i 
distriken. Utvecklingskonsulenterna 
kommer vara anställda centralt 
men satsningen genomförs i nära 
samarbete med distriken med fokus 
på distrikens olika förutsättningar 
och utvecklingsbehov.  Satsningen 
finanseriad under tre år, 2017-2019 
med Idrottslyftsmedel. Satsningen 
kommer att utvärderas kontinuerlig 
och förhoppningen är att permanenta 
tjänsterna vid ett positivt utfall.  

Under hösten har det 
genomförts rekryteringar 
av utvecklingskonsulenter. 
Utvecklingskonsulenter finns på plats 
i följande distrikt med start under 
våren 2017. Norrlands Simförbund, 
Mellannorrlands Simförbund, 
Västsvenska Simförbundet, 
Mellansvenska Simförbundet 
och Östsvenska Simförbundet. 
Utvecklingskonsulenterna är anställda 

på heltid i alla distrikt utom Norrland 
och Mellannorrland där det är 
halvtidstjänster. 

 
fakta idrottslyftet 
Svenska Simförbundet fick under året 
7 140 000 kr att fördela, vilket gjort att 
185 föreningar har kunnat utveckla sin 
barn- och ungdomsverksamhet genom 
1039 satsningar.

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

mål 
Att samtliga SF, utifrån sina unika 
behov, vid programperiodens slut 
har utvecklat sin verksamhet för 
barn och unga mellan 7-25 år. Där 
utvecklingsinsatserna ska vara i linje 
med RF:s anvisningar för barn- och 
ungdomsidrott och leda till att svensk 
idrott utvecklas, samverkar med andra 
aktörer och ger goda möjligheter att 
idrotta i förening.

Idrottslyftet förnyas och vi går in i en ny programperiod 
2016-2019. Svensk idrotts syfte, mål och riktlinjer för 
Idrottslyftet omarbetades inför året. Målet är att få större 
kraft i utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten och 
att Idrottslytet inte ska ses som en satsning vid sidan av 
ordinarie verksamhet utan medel för att utveckla barn- och 
ungdomsverksamheten. 
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vattenprovet

För att uppmärksamma betydelsen 
av att testa sin simkunnighet årligen, 
har Svensk Simidrott tillsammans 
med E.ON genomfört en rad 
Vattenprovsaktiviteter under 2016. 

Under vecka 22 genomfördes 
Vattenprovsveckan för tredje året i rad, 
för att sätta fokus på simkunnighet 
inför sommaren. Veckan arrangerades 
av engagerade anläggningar och 
simföreningar, som bjöd på en 
mängd olika vattenaktiviteter och 
möjlighet för allmänheten att testa 
sin simkunnighet, genom att göra 
Vattenprovet. 

Svensk Simidrott arrangerade även 
badplatsaktiviteter under sommaren, 
som genomfördes av simföreningarna 
Täby Sim, Spårvägen Simförening, 
Örebro Simallians, Norrköpings 
Kappsimningsklubb och Malmö 
Kappsimningsklubb. Genom denna 
aktivitet fick allmänheten även 
möjlighet att testa sin simkunnighet i 
öppet vatten.

Vid SM i simning i Norrköping, 
gavs allmänheten möjlighet att 
komma och testa sin simkunnighet i 
tävlingsbassängen och samtidigt ta 
Vattenprovet. Många kom och testade 
sina simkunskaper och  belönades 
med simmärket Vattenprovet. Ett antal 
lokalpolitiker dök också upp för att 
diskutera vikten av simkunnighet. 
Aktiviteten genomfördes även 
vid inne-SM i Stockholm på 
Eriksdalsbadet.

Simma med stjärnorna

Under sommaren lanserade 
Svensk Simidrott tillsammans 
med E.ON vårt gemensamma 
projekt Simma med stjärnorna. 
Syftet med initiativet var 
att inspirera fler barn till att 
vilja lära sig att simma med 
hjälp av en VR-upplevelse. 
Vi har gett allmänheten 
möjlighet att testa VR-
upplevelsen i samband 
med Almedalsveckan, 
Vansbrosimningen, SM-
veckan i Norrköping, Sollefteå 
Älvsim samt Hjärta Botkyrka-
festivalen. 

Undersökning om simkunnighet

Under våren har Svensk Simidrott 
genomfört en stor undersökning om 
simkunnighet. Resultaten visade att 89 
procent av Sveriges vuxna befolkning, 
uppskattar att de är simkunniga 
enligt definitionen för simkunnighet, 
men majoriteten testar inte sina 
kunskaper årligen. Av de som är 
simkunniga, så angav hela 77 procent 
att de är intresserade av att bli bättre 
på att simma, exempelvis genom att 
förbättra sin teknik eller lära sig ett 
nytt simsätt. Undersökningen fick 
mycket uppmärksamhet, då Svensk 
Simidrott fick möjlighet att prata om 
den i SVT:s Gomorron Sverige.

Swim open Stockholm mini – 

Under vårterminen genomfördes 
även Swim Open Stockholm Mini 

– Simkunnighetskul för alla, på ett 
antal utvalda simhallar i Stockholm. 
Projektet var ett samarbete mellan 
Svenska Simförbundet, Stockholms 
stad och arrangerande simföreningar 
av Swim Open Stockholm. 
Allmänheten fick möjlighet att ta våra 
olika simmärken på olika stationer. På 
plats var våra NEC-simmare, som bjöd 
på crawltips och skrev autografer. 
Simhallsbesökarna kunde även delta i 
en tipspromenad, med chans att vinna 
biljetter till Swim Open Stockholm.

Simning i skolan

I november deltog Svensk 
Simidrott på en nordisk konferens 
i Köpenhamn, på temat simning i 
skolan. Representanter från nordiska 
simförbund, livräddningssällskap, 
högskolor och universitet närvarade 
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för att diskutera likheter, skillnader 
och möjligheter för ett samarbete 
mellan de nordiska länderna.

Simningens aBc

Simningens ABC är ett 
simkunnighetsprojekt som startade 
2015. Syftet med projektet har varit att 
erbjuda skolelever i områden med låg 
simkunnighet, gratis simundervisning 
på skoltid. Under 2015 deltog 201 
elever och under 2016 deltog 399 
elever från lågstadiet i projektet.

För att mäta progression och kunna 
visa på nyttan med projektet har 
elevernas nivå av vattenvana 
och simkunnighet registrerats 
vid det första respektive sista 
undervisningstillfället varje termin. 
Mätningarna har gjorts utifrån 
en utvecklingsstege som bestått 
av en skala mellan 1-10, där 1 är 
vattenskräck, 6 motsvarar att eleven 
uppfyller målen för vattenvana och 10 
innebär att eleven klarar kraven för 
simkunnighet.

Resultaten efter hösten 2016 visade att 
alla 80 elever i årskurs 1 från skolor i 
Vårby blev vattenvana efter endast en 
termins simundervisning. De elever 
som deltagit under projektets alla 3 
terminer (HT15, VT16 och HT16) gick 
från ett snitt på 2,93 till ett snitt på 
8,68 efter sista lektionen höstterminen 
2016. Det innebär att genomsnittet 
klarar simma minst 25 meter i magläge 
och 10 meter i ryggläge.

Trots två lyckade år med mycket goda 
utvecklingsresultat har projektets 
finansiär valt att inte förlänga projektet 
Simningens ABC. Vår förhoppning 
är nu att skolor och föreningar kan 
fortsätta det goda samarbetet och 

det viktiga arbetet kring 
simkunnighet.

medley bästa tvåan, 
trean och fyran

Under 2016 gick Medley in 
som ny samarbetspartner 
för vår roliga skoltävling 
Medley bästa tvåan, trean 
och fyran. Tävlingen 
engagerade cirka 2600 
skolelever på 36 olika orter 
runtom i landet och enligt 
tradition genomfördes 
en stor Stockholmsfinal 
på Eriksdalsbadet i maj. 
Där deltog 600 barn som 
simmade inför fullsatta 
läktare. Resultat och 
bilder från säsongen finns 
på tävlingens hemsida: 
bastafyran.se.

Swim of hope

Hösten 2016 arrangerades Swim of 
Hope, ett sponsorsim till förmån för 
Barncancerfonden. Sponsorsimmet 
drog totalt in 1 495 410 kr som delas 
lika mellan de 29 arrangerande 
föreningarna och Barncancerfonden.  
Mängden insamlade pengar ökade 
därmed för tredje året i rad.

Samarbete med Barnens Ö

Under 2015 kunde deltagare på 
öppet vatten-lopp välja att simma 
för Barnens Ö och genom detta 
skänkte Simma Sverige pengar till 
simverksamhet på Barnens Ö. Detta 

har bidragit till att Svensk Simidrott 
har kunnat utbilda kolloledare i 
vår pedagogik, för att bedriva olika 
simaktiviteter på Barnens Ö. 

Seminarium om simkunnighet och 
integration

Den 23 november bjöd 
Vansbrosimningen och En svensk 
klassiker in till ett seminarium om 
simkunnighet i Borlänge. Svenska 
Simförbundet deltog där i en 
paneldiskussion kring ämnet "Hur gör 
vi simningen tillgänglig för alla?"

2016 anordnades för första gången 
Vansbro Vattenprovet. Ett lopp där 

barn och ungdomar testade sin sim-
kunnighet under Vansbrosimningen. 
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simmärken

märke   2015 2016
Baddaren grön 30280 30466 

Baddaren blå   34584 33419 

Baddaren gul   19517 20259 

Sköldpaddan   28666 28579 

Bläckfisken 23838 30772 

Pingvinen Silver   24885 23571 

Pingvinen Guld   21307 19098 

Silverfisken   25217 23277 

Guldfisken   23944 22626 

Järnmärket   16608 1468 

Bronsmärket   8121 6670 

Silvermärket   4815 3549 

Kandidaten   3100 2376 

Hajen Brons   14057 13682 

Hajen Silver   12258 11469 

Hajen Guld   7150 7280 

Vattenprovet   5533 6437 

Vattenprovet 

öppet vatten 1266 1358

  

simsättsmärken  

Simsättsmärke fjäril   803 624 

Simsättsmärke rygg   3164 4167 

Simsättsmärke bröst   4026 3272 

Simsättsmärke crawl   3204 3144 

magistermärken  

Magister järn   1787 1249 

Magister brons   779 880 

Magister silver   556 485 

Magister guld   482 468 

Guld med emalj   58 63 

Elitmärket   35 25

Simborgarmärken 33157 33633 

Kilometermärken 4719 4569

Simhoppsmärken 4277 4364 

Vattenpolobollen 94 129

sUmma märken totalt  345 444 st

diplom 39800 27176 

 

Pokaler simlinjen  

Utmanarpokal liten   635 598 

Utmanarpokal mellan   434 327 

Utmanarpokal stor   189 201 

 

Plaketter simlinjen  

Utmanarplakett brons   237 304 

Utmanarplakett silver   239 167 

Utmanarplakett guld   237 127

Vårt senaste simmärke Bläckfisken fortsätter att vara populär. 
Från lanseringen 2015 då det såldes  23 838 märken ökade 
vi försäljningen 2016 till  30 772 märken. Bläckfisken har  
tillsammans med Sköldpaddan en given plats i Simlinjen.
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Regelkommittén (RK) består av 
tre ledamöter, representanter för 
varje simidrott samt masters, vilka 
kontaktas vid specifika frågor rörande 
respektive område. RK har under året i 
huvudsak arbetat genom telefonmöten 
samt därutöver personligen i samband 
med SM/JSM i Norrköping för bl.a. 
möte med styrelsen.

Under året anordnades inget 
Nationellt Regelmöte men däremot 
på senhösten en sammandragning 
med förbundsfunktionärerna i 
simning för genomgång av periodens 
tävlingar samt diskussioner och 
information. Föryngringsarbetet med 
förbundsfunktionärerna har fortsatt 
under året där fyra avtackats och två 

nyrekryterats för att göra sina första 
tävlingar under 2017. Sverige har 
varit representerat både vid långbane-
EM i London och vid kortbane-VM i 
Windsor dit dessutom Bertil Ek var 
speciellt kallad som starter.

Under året har en KLÄRK-utbildning 
genomförts. På hemsidan finns en 
förteckning över godkända utbildare 
av simfunktionärer (”KLÄRK-ar”), 
uppdelade per distrikt.

Vid 2016 års SSF-möte definierades 
och avgränsades RK:s uppdrag 
kontra simidrotternas ansvar mer 
specifikt i kapitel 1. I övrigt bedömer 
RK att Allmänna bestämmelser och 
Mästerskaps- och rekordbestämmelser 

nu börjar finna sin form. Arbetet 
under året har främst inriktat sig 
på att i samband med vattenpolons 
företrädare vidareutveckla regler och 
bestämmelser samt skapa ett nytt 
regelverk för parasimning gällande 
från 2017. RK har även genomfört två 
informationsmöten om parasimning.

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

regelkommittén
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Ansvarsnämnden (AN) behandlar frågor som rör 
stadgebrott av förening eller enskild föreningsmedlem 
inom simidrotten. AN är ett organ som är helt fristående 
från Svenska Simförbundets styrelse, en omständighet 
som på ett bra sätt möjliggör en god, objektiv och trygg 
behandling av ärenden som anmäls till nämnden. I AN, 
som består av fem ledamöter, finns god juridisk sakkunskap 
och erfarenhet av föreningsarbete inom simidrotten. 
Sammantaget innebär det att det finns goda förutsättningar 
att ärenden behandlas på ett rättssäkert sätt. 

AN har under 2016 handlagt nio ärenden, varav sex 
bestraffningsärenden. De ärenden som inte handlat om 
bestraffning har gällt överklagande av simsällskaps 
beslut. Ett ärende gällde överklagande av ett beslut om 
hur simmare skulle anmälas till simtävlingar. Enligt AN:s 
bedömning innebar det aktuella beslutet en särbehandling 
av simmarna, men eftersom simsällskapets beslut inte 
längre gällde vid tidpunkten för överklagandet vidtog 
AN inte några åtgärder. Den överklagande parten har 
även begärt att simsällskapet ska uteslutas ur Svenska 
Simförbundet. Begäran har överlämnats till Svenska 
Simförbundets styrelse för prövning. Ett ärende gällde ett 
simsällskaps beslut om avstängning av en vårdnadshavare 
och villkorat medlemskap för simmare. AN upphävde 
simsällskapets beslut. Ett annat ärende gällde överklagande 

av ett årsmötesbeslut. AN gjorde bedömningen att det 
inte ankom på AN att i det specifika fallet pröva talan och 
avvisade överklagandet.    

Av de sex bestraffningsärendena har fyra ärenden gällt 
vattenpolospelares eller ledares agerande i samband med 
matcher. Tre av ärendena har resulterat i bestraffning. Ett 
ärende gällde två ledare som vid matchen fått omedelbara 
sanktioner av domaren för sitt uppträdande. AN ansåg att 
även om deras beteende inte har varit acceptabelt kunde 
det inte anses vara av sådan karaktär att de, utöver de 
omedelbara sanktionerna, även skulle bestraffas enligt RF:s 
stadgar. Ett ärende gällde en vattenpolodomares agerande 
vid två vattenpolomatcher. AN ansåg att domaren inte 
agerat otillbörligt och utdelade inte någon bestraffning. Ett 
ärende gällde frågan om bestraffning av ett simsällskap. 
Då anmälan rörde enskilda simmares agerande kunde 
händelsen enligt AN:s bedömning inte ligga till grund 
för bestraffning av simsällskapet i egenskap av förening. 
Någon bestraffning utdelades inte.   

  

ansVarsnämnden
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förValtningsberättelse
Styrelsen och förbundschefen för Svenska Simförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-
01-01-2016-12-31.

Verksamhetens art och inriktning

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

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

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

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under 2016 hade Svenska Simförbundet ett fortsatt gott samarbete med sina samarbetspartners. Avtalen innefattar 
allt ifrån elit och bredd i alla simidrotterna till bredare simkunnighetsprojekt med E.ON som Simkunnighetens dag 
och ”Simma med Stjärnorna” samt Bästa Tvåan, Trean, Fyran med Medley. I december 2016 förlängde Förbundet 
avtalet med Arena till och med 2020.

Under året slutade Bengt Jönsson som chef för förbundet. Som ny förbundschef anställdes i oktober Mikael Jans-
son.

De olympiska spelen i Rio var såklart åtets största idrottshändelse. Där skördade Sarah Sjöström ytterligare 
framgångar. Sarah är nu den första svenska kvinnliga simmare som tagit ett OS guld. Därutöver vann hon också 
silver på 200 m fritt och brons på 100 m fritt.

Resultat och ställning (tkr) 
 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 25 857 21 421 20 778 
Offentligrättsliga bidrag 18 827 16 050     14 534 
Årets resultat 1 223 306 285
Eget kapital 9 209 7986 7 680
Antal anställda 21 20 19 

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsup-
plysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges.
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 NOT 2016   2015
          
INTÄKTER        
Nettoomsättning  2 25 857   21 421
Offentligrättsliga bidrag 3 18 827   16 050
Gåvor/stipendier/övriga bidrag  2 116    1 190
Medlemsavgifter   1 491   1 425
Summa intäkter   48 291   40 086

         
KOSTNADER        
Idrottskostnader 4 -19 978   -14 431
Varor försäljning   -2 794   -2 315
Övriga externa kostnader   -8 296   -7 860
Personalkostnader 5 -15 963   -14 988
Avskrivningar av materiella och         
immateriella anläggningstillgångar 8 -147   -217
Summa kostnader   -47 178   -39 811

         
Verksamhetens resultat   1 113   275
         
Resultat från finansiella investeringar        
         
Ränteintäkter och liknande poster 6 110   32
Räntekostnader och liknande poster   0   -1
    110   32
Resultat efter finansiella poster   1 223   306
         
         
Årets resultat enligt resultaträkningen    1 223  306
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   0   0
    1 223  306
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 1 223   306

 

resUltaträkning (tkr)
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balansräkning (tkr)
 NOT  2016   2015
           
TILLGÅNGAR          
Immateriella anläggningstillgångar          
Övr. immateriella anläggningstillgångar 7  0   0
     0   0
           
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier 8  156   214
     156   214
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i Pool 2000 ekonomisk förening    53   53
     53   53
           
Summa anläggningstillgångar    209   267
           
Omsättningstillgångar, varulager m.m.          
Varulager    1 732   1 456
     1 732   1 456
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar    3 979   2 292
Övriga fordringar    0   8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   665    2 433
     4 644   4 733
           
Kortfristiga placeringar          
Övriga kortfristiga placeringar    8 240   8 724
     8 240   8 724
           
Kassa och bank    4 883   4 980
     4 883   4 980
           
Summa omsättningstillgångar    19 499   19 893

Summa tillgångar    19 708   20 160

           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital         
Balanserat kapital     9  7 986   7 680
Årets resultat    1 223   306
     9 209   7 986   
Avsättningar          
Fonder 10  703   692
     703   692
Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder    2 765   2 732
Övriga kortfristiga skulder    478   362
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  11  6 553   8 388
     9 796   11 482
           
Summa eget kapital och skulder   19 708   20 160
             
Ställda säkerheter    Inga   Inga
Ansvarsförbindelser    Inga   Inga
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tilläggsUPPlysningar
Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och Bokföringsnämnd-
ens 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, Riks¬idrotts-förbundet, So-
cialstyrelsen och Allmänna arvsfonden. Stöd som avser förvärv av anläggnings¬tillgång reducerar tillgångens 
anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till netto-anskaffningsvärde, 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 anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt 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-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen.
 
Not 2 Nettoomsättning             
   2016   2015
Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande:
Idrottsverksamhetens intäkter   8 073   5 163
Sponsring, reklam, annonser   6 393   5 729
Försäljningsintäkter    11 391   10 529
Summa    25 857   21 421
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tilläggsUPPlysningar
Not 3 Offentligrättsliga bidrag          
              
  2016   2015     
Stat     18 671   16 009
EU    156  41
Summa   18 827   16 050
       
  
Not 4  Upplysning om idrottskostnader          
  2016   2015
Konstsim  350  265
Simhopp  1 800  1 874
Simning  8 068  8 683
Vattenpolo   782   814
Öppet Vatten  407  476
Masters  56  49
Hälsa & Motion  38  0
Internationella arrangemang  5 095  274
Simkunnighet  538  368
Föreningsutveckling  562  124
Utbildning  1 969  1 109
Regelkommittén  247  324
Övrigt  66  71
Summa   19 978  14 431

Not 5 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

   2016    2015    
Medeltal anställda Totalt Varav män Totalt               Varav män 
Anställda i Sverige i förbundet 21 10  20   10
            
   
 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader
2016   2015       
Löner och andra kostn Sociala kostn    Löner och andra kostn  Sociala kostn 
10 446 4 710 10 076 4 270
  (varav pensionskostn1 337)  (varav pensionskostn 1 162)

        
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse ledamöter och anställda 
2016 2015 
Ersättning till styrelsen Övriga anställda Ersättning till styrelsen  Övriga anställda     
 0 9 791 0    8 845
            
   
  2016    2015    
 Totalt Varav män Totalt               Varav män 
Styrelseledamöter 9 5 9   4
Förbundschef 1 1 1   1     
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Not 6 Övriga ränteintäkter och likande poster 
  2016  2015
Ränteintäkter   110   32
Summa    110   32
 
          
Not 7 Immateriella anläggningstillgångar   
  2016   2015
Ingående anskaffningsvärde   675   675
Årets investeringar  0  0
Försäljningar och utrangeringar  0  0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   675   675
    
Ingående avskrivningar   -675   -675
Årets avskrivningar   0   0
Utgående ackumulerade avskrivningar   -675   -675
Bokförd värde   0   0
          
Not 8 Inventarier och datautrustning   
  2016   2015
Ingående anskaffningsvärde   1 424   1 374
Årets investeringar   89   77
Försäljningar och utrangeringar   0   -27
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   1 513   1 424
    
Ingående avskrivningar enligt plan   -1 210   -1 034
Försäljningar och utrangeringar   0   27
Årets avskrivning   -147   -203
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  -1357   1 210
Bokfört värde   156   214
           

Not 9 Förändring av Eget kapital 
 Balanserat Ändamåls Årets   Totalt
   kapital bestämt resultat  eget kapital

Ingående balans 7 680  0 306 7 986
Omföring av föregående års resultat 306  -306 0
Årets resultat               1 223 1 223
Utgående balans 7 986 0 1 223 9 209
    
     
Not 10 Avsättningar   
  2016     2015
Nordea likviditetsinvest              326   326
Nordea donationsmedelsfond    377  366
Summa  703           692
           
Not 11  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
  2016   2015
Upplupna semesterlöner   1 549    1 704
Upplupna sociala avgifter   790   836
Övriga poster   4 214   5 848
Summa    6 553   8 388
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Underskrift styrelsen
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Utmärkelser

Nöjda Neptunherrar efter vinst i 4x100 
medleyagkappen under SM i Stockholm.

Förtjänstdiplom  
Anders Haglund SK Neptun 
Andrea Davidsson SK Neptun 
Annelie Palmqvist Varberg Sim 
Helen Johansson Kungsbacka SS 
Jenny Ragnarsson Eksjö SLS 
Jianhua You Amfitrite Konstimsklubb 
Joy Rodhe SK Neptun 
Julia Allstrin SK Neptun 
Karin Svenning SK Neptun 
Klara Eriksson SK Neptun 
Lars Bergström Amfitrite Konstsimsklubb 
Lennart Widerström Ronneby SS 
Lisa Härmark SK Neptun 
Maria Lund SK Neptun 
Pernilla Danielsson Ronneby SS 
Jörgen Hemby Svenska Simförbundet

Förtjänstmedalj silver  
Christer Sunrydh S 02 
Galina Nässelius SK Neptun 
Karin Rahm Västsvenska Simförbundet 
Marie Lifvergren Eksjö SLS 
Mats Sjöqvist Västsvenska Simförbundet 
Mattias Tuneskog Svenska Simförbundet 
Niclas Sjöberg Västsvenska Simförbundet 

 
Niko Martikainen SK Neptun 
Ulla Gustavsson SK Neptun 
Ulla Johansson Amfitrite Konstsimklubb 
Arne Davidsson Ängelholms SS 
Thomas Röhss Svenska Simförbundet 
Charlotte Wallin Svenska Simförbundet 
Jonas Gerdin Svenska Simförbundet

Förgyllt förtjänsttecken  
Bertil EK SK Sydsim

Förtjänstmedalj guld  
Bertil Wennberg Linköpings ASS 
Börje Bengtsson Göteborg Sim 
Christin Berglund Jönköpings SS 
Monica Grote Göteborg 
Per-Arne Blomquist Norrköpings KK 
Ann-Christin Jarl Västsvenska Simförbundet 
Carola Sjödin Svenska Simförbundet 
Ensio Andersson Spårvägen SF

Stora "grabbars" märke 
Johannes Skagius Sundsvalls SS (2015) 
Erik Persson Kungsbacka 
Alexander Nyström SK Neptun
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Utbildade ledare

licensierade simidrottare

antal utbildade ledare, domare och funktionärer  

fördelat på respektive utbildning

Utbildning  antal deltagare

babysimsassistent  23 

babysimsinstruktör  15 

plattformen  661 

simlinjeassistent blå  264 

simlinjeassistent gul  254 

simlinjeassistent gul + blå  167 

* färdigutbildade simlinjeassistenter 695 

simlinjeinstruktör 2-8  26 

simlinjeinstruktör 7-13  28 

 

baskurs – simhopp  24 

grundkurs – simhopp  18 

utvecklingskurs – simhopp  26 

domarkurs – simhopp  12

simlinjeassistent grön – vattenpolo  27 

domarutbildning vattenpolo  16 

 

domarutbildning d1 – konstsim  12 

domarutbildning d2 – konstsim  11

licenskurser  89

tränarkonferens – samtliga inriktningar 184

tävlingsfunktionär  767

distriktsfunktionär  102

funktionärskurs starter   19 

totalt antal utbildade under 2016  2745

ålder simning simhopp konstsim Vattenpolo öppet vatten   masters

 herrar damer herrar damer herrar damer herrar damer herrar damer herrar damer

0-12 2109 3767 92 195 3 42 163 80 1 - - - 

13-16 1522 2216 56 99 - 76 195 57 27 17 - - 

17- 934 708 31 44 1 34 268 70 143 88 449 248 

totalt: 11256 517 156 833 276 697 

* färdig simlinjeassistent blir en när en genomfört simlinjeassistent gul, simlinjeassisitent blå och plattformen och sträcker sig 
över åren 2013-2016. räknas därför ej samman i summeringen av antal utbildade under 2016.

 
Niko Martikainen SK Neptun 
Ulla Gustavsson SK Neptun 
Ulla Johansson Amfitrite Konstsimklubb 
Arne Davidsson Ängelholms SS 
Thomas Röhss Svenska Simförbundet 
Charlotte Wallin Svenska Simförbundet 
Jonas Gerdin Svenska Simförbundet

Förgyllt förtjänsttecken  
Bertil EK SK Sydsim

Förtjänstmedalj guld  
Bertil Wennberg Linköpings ASS 
Börje Bengtsson Göteborg Sim 
Christin Berglund Jönköpings SS 
Monica Grote Göteborg 
Per-Arne Blomquist Norrköpings KK 
Ann-Christin Jarl Västsvenska Simförbundet 
Carola Sjödin Svenska Simförbundet 
Ensio Andersson Spårvägen SF

Stora "grabbars" märke 
Johannes Skagius Sundsvalls SS (2015) 
Erik Persson Kungsbacka 
Alexander Nyström SK Neptun
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sVenska mästare
2016

simhopp

Tävling Gren Namn Klubb Poäng

Sommar SM Svikthopp 1m Daniella Nero Jönköpings SS 239,00
 Svikthopp 1m Vinko Paradzik Jönköpings SS 340,00
 Svikthopp 3m Emma Gullstrand Jönköpings SS 261,50
 Svikthopp 3m Jesper Tolvers Polisens IF Simhopp 347,80
 Höga hopp Ellen Ek Malmö KK 237,65
 Höga hopp Jesper Tolvers Polisens IF Simhopp 348,05
 Svikthopp 3m synchro Emma Gullstrand/Linnea Sörensen Jönköpings SS/Malmö KK 249,69
 Svikthopp 3m synchro Johan Sandell/Jesper Tolvers Polisens IF Simhopp 331,74
    
Vinter SM Svikthopp 1m Daniella Nero Jönköpings SS 261,25
 Svikthopp 1m Vinko Paradzik Jönköpings SS 327,55
 Svikthopp 3m Daniella Nero Jönköpings SS 281,85
 Svikthopp 3m Vinko Paradzik Jönköpings SS 375,30
 Höga hopp Isabelle Svantesson Polisens IF Simhopp 252,85
 Höga hopp Jesper Tolvers Polisens IF Simhopp 403,10
 Svikthopp 3m synchro Ellen Ek/Linnea Sörensen Malmö KK 230,40
 Svikthopp 3m synchro Max Burman/Vinko Paradzik Jönköpings SS 326,76
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vattenpolo

konstsim

öppet vatten
Gren  Namn                                     Klubb                         Tid
Damer  5 km Emma Rotstam Järfälla S 1:02.29,43  
Herrar  5 km Oskar Nordstrand Helsingborgs S 55.45,94

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

Gren Namn Klubb Poäng

Solo Malin Gerdin Örebro SA 147,7220
   
Kombination Anna Frännfors Örebro SA 69,3001
 Agnes Gustavsson  
 Lova von Beckerath  
 Embla von Beckerath  
 Hanna Svensson  
 Paula Pasztor  
 Tyra Johansson  
 Ebba Nilsson  
 Ida Nilsson  
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simning 50 m bana norrköping

      Damer                                   Tid     Herrar                      Tid
Frisim 
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 24,20 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 22,66
100 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 54,31 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 49,50
200 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 1.54,34 Adam Paulsson, SK Elfsborg 1.50,69
400 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 4.09,49 Adam Paulsson, SK Elfsborg 3.53,19
800m Erica Dahlgren, S 02 9.02,15 Adam Paulsson, SK Elfsborg 8.13,68
1500 m Christine Ekman, SK Neptun 17.21,15 Adam Paulsson, SK Elfsborg 15.48,99
4 x 100 m Spårvägen SF 3.45,02 Helsingborgs S 3.21,94
4 x 200 m Spårvägen SF 8.06,00 Helsingborgs S 7.25,24
    
Ryggsim    
50 m Ida Lindborg, Malmö KK 28,73 Stefan Stojmenovic, Norrköpings KK 26,15
100 m Ida Lindborg, Malmö KK 1.02,11 Simon Sjödin, SK Neptun 55,91
200 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 2:11,59 Kristian Kron, Helsingborgs S 2.02,77
    
Bröstsim    
50 m Jennie Johansson, SK Neptun 30,47 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 27,74
100 m Jennie Johansson, SK Neptun 1.07,74 Erik Persson, Kungsbacka SS 1.01,71
200 m Jennie Johansson, SK Neptun 2.26,16 Erik Persson, Kungsbacka SS 2.10,80
    
Fjärilsim    
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 25,07 Sebastian Holmberg, SK Neptun 24,10
100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 55,95 Jesper Björk, Helsingborgs S 54,09
200 m Ida Marko-Varga, SK Triton 2.12,20 Simon Sjödin, SK Neptun 1.57,99
    
Medley    
200 m Louise Hansson, Helsingborgs S 2.14,58 Simon Sjödin, SK Neptun 1.59,57
400 m Stina Gardell, Spårvägen SF 4.47,55 Adam Paulsson, SK Elfsborg 4.20,23
4 x 100 m Södertörns SS 4.10,40 SK Neptun 3.42,73

Spårvägens damer gratulerar varandra efter SM-guldet på 4x200 frisim.
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simning 25 m bana stockholm

    Damer                                    Tid      Herrar                     Tid
Frisim 
50 m Nathalie Lindborg, Malmö KK 24,84 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 21,83
100 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 52,78 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 47,32
200 m Emma Wahlström, Spårvägen SF 1.58,53 Adam Paulsson, SK Elfsborg 1.45,66
400 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 4.13,03 Adam Paulsson, SK Elfsborg 3.41,38
800 m Hanna Eriksson, Jönköpings SS 8.41,21 Victor Johansson, Jönköpings SS 7.44,98
1500 m Christine Ekman, SK Neptun 16.45,09 Victor Johansson, Jönköpings SS 14.50,92
4 x 50 m Linköpings ASS 1.41,98 SK Neptun 1.27,68
4 x 100 m Malmö KK 3.39,65 Helsingborgs S 3.13,26
4 x 200 m Spårvägen SF 8.01,91 Helsingborgs S 7.07,07
    
Ryggsim    
50 m Hanna Rosvall, Ängelholms SS 27,49 Alexander Nyström, SK Neptun 24,56
100 m Michelle Coleman, Spårvägen SF 57,70 Petter Fredriksson, Malmö KK 53,17
200 m Hanna Rosvall, Ängelholms SS 2.10,22 Petter Fredriksson, Malmö KK 1.54,71
    
Bröstsim    
50 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 30,11 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 26,70
100 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 1.05,26 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 58,17
200 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 2.23,16 Adam Paulsson, SK Elfsborg 2.08,43
    
Fjärilsim    
50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 24,69 Jesper Björk, Helsingborgs S 23,46
100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 56,47 Jesper Björk, Helsingborgs S 51,72
200 m Frida Berggren, Västerås SS 2.11,09 Simon Sjödin, SK Neptun 1.53,30
    
Medley    
100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 57,93 Simon Sjödin, SK Neptun 52,92
200 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 2.08,94 Simon Sjödin, SK Neptun 1.54,17
400 m Frida Berggren, Västerås SS 4.39,13 Simon Sjödin, SK Neptun 4.07,97
4 x 50 m Malmö KK 1.50,43 SK Neptun 1.35,98
4 x 100 m Spårvägen SF 4.04,00 SK Neptun 3.34,10

Therese Alshammar tackar för sig efter en lång och framgångsrik karriär under SM-tävlingarna på Eriksdalsbadet.
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sm–Poäng 2016
simning topp 20
Placering  Klubb Summa Varav Varav Varav  Placering  Varav Placering
    ungdom junior senior senior masters masters
  
1 Helsingborgs S 6 807  1 058 1 928 3 462 2 359 3
2 SK Neptun 5 981  433 964 3 960 1 624 1
3 Jönköpings SS 5 284  703 2 446 2 106 3 29 35
4 Malmö KK 2 664  465 366 1 374 5 459 2
5 Järfälla S 2 531  787 966 771 9 7 61
6 Linköpings ASS 2 501  231 636 1 458 4 176 8
7 Västerås SS 2 334  558 688 1 014 8 74 18
8 Täby Sim 1 963  244 894 522 15 303 6
9 Södertörns SS 1 922  479 258 1 152 7 33 32
10 Väsby SS 1 826  534 488 702 11 102 13
11 Södertälje SS 1 751  352 876 390 16 133 10
12 Norrköpings KK 1 695  137 906 624 14 28 36
13 Spårvägen SF 1 643  297 170 1 176 6 0  
14 Mölndals ASS 1 550  519 364 642 13 25 37
15 SK Elfsborg 1 139  286 122 723 10 8 57
16 SK Triton 929  46 144 672 12 67 22
17 Sundsvalls SS 848  363 130 333 18 22 39
18 SK Laxen 737  132 182 342 17 81 16
19 Landskrona S 722  329 322 63 36 8 57
20 Skövde SS 676  427 162 87 33 0

Placering  Klubb Inne-SM Ute-SM JSM USM Summa        Seniorpoäng

1   Malmö KK 726 699 578 549 2552 1425
2   Stockholmspolisens IF SHF 303 480 340 383 1506 783
3   Jönköpings SS 435 522 254 280 1491 957
4   Bofors SHK 144 120 152 127 543 264
5   SK Neptun 165 153 28 196 542 318
6   SK Poseidon - 48 - 158 206 48
7	 	 	 SIK	Delfin	 -	 -	 -	 42	 42	 0
8   Västerås SS - - 2 35 37 0
9   Linköpings ASS - - - 22 22 0
9   Uppsala Simhoppklubb - - - 22 22 0
11   Södertälje SS 12 - - 9 21 12

simhopp

Placering Klubb SM JSM USM Summa Seniorpoäng

1  Örebro SA 126 188 214 528 126
2  Järfälla S 60 108 135 303 60
3  SK Neptun 66 114 116 296 66
4  SK Täby Synchro 137 28 27 192 137
5	 	 SIK	Delfin	 42	 44	 104	 190	 42
6  Jönköpings SS 54 8 117 179 54
  Aqua SF 36  27 63 36
8  Växjö SS   37 37 0

konstsim
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vattenpolo

Placering Klubb SM JSM USM Summa Seniorpoäng

1 Jönköpings SS 102 96 9 207 102
2 Stockholmspolisens IF SF 60 66 5 131 60
3 Järfälla S 42 28 25 95 42
4 SK Ran 39 10 12 61 39
5 Täby Sim 15 14 31 60 15
6 Malmö KK 27 28 - 55 27
7 Danderyds Simförening 18 26 - 44 18
8 Helsingborgs S 42 - - 42 42
9 Eskilstuna SK 6 12 18 36 6
10 SK S02 33 - - 33 33
11 SK Elfsborg 30 - - 30 30
12 Turebergs SK - - 28 28 -
13 Föreningen Uddevalla Sim - - 25 25 -
14 Örebro SA 21 - 3 24 21
15 Växjö SS 9 14 - 23 9
16 SK Laxen 21 - - 21 21
17 SK Lödde - - 14 14 -
17 Spårvägen SF - - 14 14 -
19 Motala SS - - 13 13 -
20 Norrköpings KK 12 - - 12 12

Placering Klubb SM SM SM herrar SM damer JSM JSM USM USM USM B Summa Seniorpoäng 
   herrar damer Beach Beach pojkar flickor A P A F
     
1 Linköpings Simidrottsförening 168 120 198 144 112 112 36 44 28 962 630
2 Järfälla S 120 168 66 114 80 88 44 56 56 792 468
3 Stockholmspolisens IF VF 132 108 66 - - - - - 24 330 306
4 Hellas SK 108 - - - 88 - 56 - 32 284 108
5 Lugi Simsportförening 72 - 42 42 - 64 40 - - 260 156
6 SK Neptun - 132 12 54 - - 24 - 20 242 198
7 Karlstads SS 96 - - - 72 - - - - 168 96
8 Stockholms KK 84 - 24 - - - - 40 - 148 108
9 Falu SS 48 - 18 - - - 32 - 40 138 66
10 SK Elfsborg - - - - 56 - 28 - 16 100 -
11 Föreningen Göteborg Sim 60 - - - - - - - - 60 60
12 Västerås SS - - 54 - - - - - - 54 54
13 SK Ran - - - - - - - - 44 44 -
14 För. Ängelholms Vattenpoolare - - - - - - - - 36 36 -

öppet vatten

total topp 10
Placering Klubb Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Öppet vatten Totalt 
1 Jönköpings SS 5 284 1 491 179 - 207 7 161 
3 SK Neptun 5 981 542 296 - 11 6 830 
2 Helsingborgs S 6 807 - - - 42 6 849 
4 Malmö KK 2 664 2 552 - - 55 5 271 
5 Järfälla S 2 531 - 303 - 95 2 929 
6 Linköpings ASS 2 501 22 - - - 2 523 
7 Västerås SS 2 334 37 - - - 2 371 
8 Täby Sim 1 963 - - - 60 2 023 
9 Södertörns SS 1 922 - - - 5 1 927 
10 Väsby SS 1 826 - - - - 1 826 
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öVriga
UPPdrag

fina

gunnar Werner, honorary member

technical diving committee 
mathz lindberg

technical Swiming committee 
christer magnusson

ethic panel 
gunnar Werner, chairman

len

Sven von holst, vice president

gunnar Werner, honorary member

toivo Öhman, honorary member

medical committee 
christer magnusson, sekreterare

technical diving committee 
mathz lindberg, ledamot

sveriges olympiska kommitté 
(sok)

Styrelsen 
Bengt jönsson

aktivas kommitté 
anna lindberg

rf:s elitidrottsråd 
Susanne Brokop, ledamot

idrottsakademin

Bengt jönsson 
therese alshammar

svd:s bragmedaljsjury

Ulrika knape-lindberg

städa sverige

Bengt jönsson, ordförande
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