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Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige. Genom förbundets 333 föreningar med över 
100 000 medlemmar bedrivs simidrotterna: simning, simhopp, vattenpolo och konstsim. Verksamheten 
spänner från motionssimning till olympisk idrott, från babysim till Masterssimning. Svenska Simförbun-
det arbetar också för ökad simkunnighet och säkerhet i vattnet. 

Specialdistriktsförbundens uppdrag är att tillvarata föreningarnas intressen i distriktet.

SSF:s simföreningar bedriver lokal verksamhet i landets kommuner och simhallar. 

SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION

Årsmöte

Styrelse

KommittéerKansli

Valberedning Revisorer Ansvarsnämnden
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Simidrottsåret 2008 har varit helt 
enastående. Det slogs över 100 
världsrekord i simgrenarna. Det 
internationella utbudet med EM, 
VM, OS och Världscuper har gett 
simidrotten en bred mediebevak-
ning. Bland de nya världsrekord-
innehavarna återfanns Therese 
Alshammar som slog världsrekord 
vid FINA/Arena Swimming World 
Cup i Eriksdalsbadet Stockholm, 
som blev en ny organisatorisk 
fullträff. 

I Sarah Sjöström föddes en ny in-
ternationell simstjärna när hon slog 
igenom med dunder och brak med 
sitt EM-guld i Eindhoven. Hon blev 
också belönad under Idrottsgalan 
och korades där till Årets Nykom-
ling. Svensk simidrott hade för 
övrigt inte mindre än fem nomine-
ringar. Anna Lindbergs EM-guld 
och sjätteplats på OS imponerar.
Den nya simdräkten LZR Racer har 
blivit mycket omdiskuterad genom 
alla nya världsrekord och det finns 
förespråkare som vill förbjuda den 
helt och hållet.

Även om vi inte fick några medaljer 
under OS kan vi konstatera att det 
finns en bra återväxt i simning och 
simhopp som kommer att ge med-
aljer vid framtida internationella 
mästerskap.

Simförbundet har varit aktiva i 
översynen av svensk idrotts organi-
sation och vi har i Mathz Lindberg 
och Christer Magnusson fått in nya 

representanter i LEN. Vi är mycket 
glada över våra vidareutvecklade 
och nya avtal med E.ON och Arena 
för åren 2009-2012  samt över flera 
andra nya samarbetsavtal.

Vi har en stabil ekonomi, men 
tyvärr har simmärkesförsäljningen 
inte nått budget, och vår egen 
interna ekonomiuppföljning har 
haft brister. Det ledde till en kraftig 
inbromsning av vissa aktiviteter på 
hösten vilket varit olyckligt. 

Vårt arbete på simkunnighetsom-
rådet har varit framgångsrikt och 
genom E.ON och Idrottslyftsmedel 
har vi kunnat utveckla viktiga 
aktiviteter för att fler ska kunna 
lära sig simma. Svensk simidrott 
tillförs varje år cirka 12 MSEK ur 
Idrottslyftet!

Ett allvarligt problem och hot mot 
vår idrott utgör anläggningarna. 
Många är i mycket dåligt skick, och 
vi riskerar att trängas undan när 
kommunerna lägger ut både drift 
och simskolor till privata aktörer. 
Vi behöver många helt nya sim-
idrottsanläggningar. Kommunerna 
har på detta viktiga område en möj-
lighet att i befintlig lågkonjunktur 
begära statliga medel att användas 
till infrastrukturella åtgärder. Det 
kan också hjälpa till att hålla sys-
selsättningen uppe. 

Styrelsen har fastställt Strategiplanen 
2009-2012 för de kommande fyra 
åren och den utgör ryggraden i 

kommande års verksamhet. Med 
demokratiutredningen och dess 
innehåll vill vi stärka föreningar-
nas inflytande. Det finns mycket 
att förbättra i vårt interna arbete. 
Vi behöver förtydliga uppgifterna, 
ansvaret och mandaten mellan sty-
relse, kommittéer och kansliet. 

Regeringen har omfördelat ur 
Svenska Spels resultat 134 MSEK 
att användas till elitsatsning fram-
över. Det är viktigt för simidrotten 
att vi får en bra del ur denna kaka. 
Det får vi om vi planerar våra elit-
satsningar mot 2012 på ett profes-
sionellt och realistiskt sätt.

Jag vill gärna se flera kvinnliga 
tränare inom simning och simhopp. 
Ta för er mer, ni kan och ni behövs. 
Här utgör Ulrika Knape Lindberg 
en stor förebild med sitt tydliga och 
förnuftiga ledarskap.

Jag önskar svensk simidrott all 
framgång 2009. Arbeta hårt så 
kommer resultaten. 

Vi syns på poolside.

Sven von Holst
Ordförande
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Styrelsens verksamhetsberättelse 

• Ny strategisk plan – Strategiplanen 2009-2012
• Ökat fokus på simkunnighet
• Nytt utvecklingsarbete inom de olika simidrotterna
• Internationella framgångar men inga OS-medaljer
• Masters-VM till Sverige
• Idrottspolitiskt engagemang
• Intensifierat anläggningsarbete - stora utmaningar
• Nya samarbetsavtal
• Ekonomi - sparpaket, brister i uppföljningen
• Demokratiutredningen
• Fokus 2009

Strategiplan �009-�01�
Under året har styrelsen arbetat intensivt med den 
kommande periodens strategi och mål. De områden 
som ges särskilt fokus i planen för 2009-2012 är: 
simkunnighet, anläggningar, ledare och träna/tävla. 
På detta följer att organisationen behöver utvecklas 
och förändras för att möta de nya målsättningarna. 
Detta gäller från medlemsföreningarna och distrik-
ten till förbundsstyrelse och kansli. De nya målen 
förutsätter nya aktiviteter och prioriteringar. SSF 
spelar och kan spela en ännu viktigare roll i bl a 
simkunnighetsarbetet, folkhälsoarbetet och som en 
arena för ungdomar att utvecklas. 

Ökat fokus på simkunnighet
Simkunnighet är ett av förbundets fokuserade 
områden och har under året genomsyrat förbundets 
arbete på många olika sätt. Förbundet har tillsam-
mans med huvudsponsorn E.ON bedrivit aktiviteter 
på både central och lokal nivå. Vattenprovet är en 
aktivitet som testar simkunnigheten hos barn, efter 
genomgång erbjuds gratis simundervisning. Detta 
har gett många barn möjlighet att lära sig simma. 
Här gör många av våra föreningar en stor och viktig 
insats. Under hösten har en satsning på att lyfta fram 
simning i skolan startat. Kellogg ś Bästa fyran är en 
tävling som efter succé i Stockholm nu sprids till 
hela landet. Detta har möjliggjorts av det samarbete 
förbundet har med företaget Kelloggs. En annan 
aktivitet är Skolsimmet, som ska stimulera skolorna 
att satsa på simkunnighet. Genom samarbetet med 
E.ON har aktiviteten fått en flygande start med 
tusentals elever som simmar.

omfattande utvecklingsarbete
Inom de olika simidrotterna har ett nytt arbete startat 
med att utveckla, bredda och höja kvalitén på verk-
samheten. Konstsim har satsat på att ta fram ett nytt 
material för utbildning samt genomfört utbildningar. 
Vattenpolo har satsat på att bredda verksamheten ge-
nom bl a ”missionärsarbete” som utförts av två polo-

konsulenter. Genom detta har nya föreningar prövat 
på och startat vattenpolo. Det har även genomförts 
ett utvecklingsseminarium och andra utbildningsak-
tiviteter. Simhopp har jobbat vidare med och avslutat 
sitt utvecklingsprojekt ”Vidsynt ledarskap”. Projek-
tet har syftat till att utveckla och stärka den kultur 
som finns inom simhoppningen. I detta projekt har 
alla Sveriges simhoppsklubbar medverkat. Man har 
också jobbat vidare med sin satsning ”Utmanarna” 
som är ett arbete med att slussa vidare talanger mot 
en elitsatsning. Inom simkommittén har det varit 
stort fokus på framtidens utbildningar och utbild-
ningsinnehåll. Simlandslaget har under de senaste 
åren bedrivit ett intensifierat utvecklingsarbete som 
omfattat omvärldsbevakning, testning och uppfölj-
ning av träningsprocessen.

Internationella framgångar
Det har varit ett år med många stora mästerskap där 
Sverige hållit sig väl framme. Simhopparna gjorde 
fina insatser i samband med Arena Diving Cham-
pionships Cup. Christoffer Eskilsson tog en över-
raskande och glädjande bronsmedalj. Elina Eggers 
fick ett internationellt genombrott och tog guld på 
10 meter. Det blev totalt sju medaljer på EM. Anna 
Lindberg tog EM-guld på 1-meterssvikten och Elina 
Eggers tog brons på 10 meter. På EM i Eindhoven 
fick Sarah Sjöström sitt internationella genombrott 
och tog blott 14 år gammal EM-guld på 100 fjäril. 
Det andra guldet tog herrarna på 4 x 100 fritt. Eva 
Berglund har under året gett Sverige ett namn inom 
öppet vatten-simning. Hon har vid ett flertal tillfällen 
i internationell konkurrens visat att hon kan tampas 
med de allra bästa. OS var naturligt årets stora höjd-
punkt. Den internationella utvecklingen har under 
året varit enorm inom simningen med världsrekord i 
mängd. Vid OS slogs inte mindre än 25 världsrekord. 
Svensk simning nådde inte riktigt upp till de mål som 
satts och blev utan medaljer i OS. I samband med 
FINA/Arena Swimming World Cup på hemmaplan 
slog Therese Alshammar inför en entusiastisk publik 
världsrekordet på 50 m fjäril. Till kortbane-VM i  
Rijeka sände Sverige en något mindre trupp än  
vanligt. Petra Granlund tog guld på 200 m fjäril.

S
T
y

R
E
L
S

E
N

S
 V

E
R

K
S

A
M

H
E
T
S

B
E
R

Ä
T
T
E
L
S

E
 �

0
0

8

I november tecknade SSF ett nytt sponsoravtal med Arena. Thomas 
Jansson, ulrika Knape Lindberg, Giuseppe Musciacchio och Sven von 
Holst deltog vid offentliggörandet.
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Masters-VM till Sverige
Sverige blev under året utsett till arrangör av Masters-
VM 2010. Tävlingarna ska arrangeras med kom-
munerna Göteborg och Borås och med Västsvenska 
Simförbundet som teknisk arrangör. Masters-VM är 
världens största simtävling till antal deltagare och 
mellan 7 000-9 000 simidrottare väntas komma till 
Sverige för att tävla. Masters-VM blir en stor utmaning 
för hela simidrotts-Sverige och är en stor möjlighet att 
ytterligare utveckla mastersidrotten.

Idrottspolitiskt engagemang
SSF har fortsatt arbetat med att aktivt engagera sig 
idrottspolitiskt. Under året har svensk idrotts organisa-
tion utretts med anledning av den motion som SSF var 
en av initiativtagarna till. Förbundet har aktivt deltagit 
i utredningsarbetet och i den debatt som skett i frågan 
inom svensk idrott. Under året har SSF också aktivt 
deltagit i de övriga utredningar som pågår inom svensk 
idrott samt andra aktuella frågor.

Intensifierat anläggningsarbete 
Anläggningsfrågan är ett av förbundets prioriterade 
områden. Många föreningar möter problem i sin 
anläggning med driftstopp, försämrad tillgänglighet 
samt konkurrens om aktiviteter med privata aktörer. 
Det faktum att cirka hälften av alla Sveriges siman-
läggningar passerar ”bäst-före-datum” inom tio år gör 
att upprustning och nybyggnation är nödvändigt för 
att vi ska ha anläggningar för vår verksamhet även i 
framtiden. Att svenska kommuner lägger ut driften på 
privata aktörer blir en stor utmaning för föreningarna 
att möta. SSF:s uppgift är att stötta föreningarna i 
dessa processer utifrån de lokala förutsättningar och 
behov som finns. Ett ökat medvetande bland medlems-
föreningarna i dessa frågor är viktigt. 

Nya samarbetsavtal
Under året har samarbetsavtalet med SSF:s huvud-
sponsor E.ON förlängts. Vi är mycket glada att vi kan 
fortsätta det utvecklande och betydelsefulla arbetet 
med huvudsponsorn. Ny utrustningssponsor för 
sim- och hopplandslaget är Arena för den kommande 
olympiska perioden. Kelloggs är ny sponsor för ”Bästa 
fyran”.

Ekonomiskt sparpaket
Under den senare delen av verksamhetsåret var sty-
relsen tvungen att lägga ett sparpaket för återstoden 
av året. När resultatet för förlagets sommarförsäljning 
summerats konstaterades att budgetmålen inte skulle 
nås. Sparpaketet hade avsedd effekt och ett mindre 
överskott kan redovisas. Dessvärre har det funnits 
brister i det ekonomiska uppföljningsarbetet under 
året, vilket resulterat i osäkerhet kring det ekonomiska 
resultatet. Med anledning av det har ett fortgående 
arbete pågått med åtgärdsprogram för att säkerställa 
bättre rutiner och uppföljning.

Demokratiutredningen
I spåren av den framtidsutredning som gjordes för två 
år sedan har styrelsen tillsatt en demokratiutredning 
som haft till uppgift att se över förbundets stadgar och 
organisation. Utredningen har presenterats vid olika 
tillfällen och processats med olika delar i rörelsen. 
Utredningen har varit ute på remiss och dialog har 
förts med många företrädare inom svensk simidrott. 
Styrelsen kommer att lägga fram förslag till Simför-
bundsmötet om en rad ändringar i våra stadgar som ett 
led i den nya organisation och de nya arbetsformer som 
krävs för att nå målen i den nya flerårsplanen.

Fokus �009
Sommarens VM i Rom, Italien blir förstås årets 
idrottsliga höjdpunkt. Vi fortsätter att öka aktiviteterna 
inom simkunnighetsområdet och vi måste intensifiera 
våra insatser och medverkan i anläggningsfrågorna. 
Vi vill fortsätta stärka Simförbundets varumärke och 
utöka våra relationer med samarbetspartners. Simför-
bundet får en aktiv roll i arbetet med att få Riksidrotts-
förbundet och Sverige Olympiska Kommitté att dra åt 
samma håll. Regeringens tilldelade medel som direkt 
stöd till elitidrotten utgör en stor möjlighet för oss att 
få nya behövliga ekonomiska resurser för att stärka vår 
internationella konkurrenskraft. Efter årsmötets beslut 
i demokratiutredningen sätter styrelsen fart med att 
omsätta besluten i handling.

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till alla 
som bidrar till vår idrott i vardagsarbetet runt om i lan-
det. Detta arbete är enormt värdefullt för simidrottens 
utveckling. Vi vill också rikta ett särskilt tack till våra 
samarbetspartners och Eriksdalsbadet för värdefullt 
stöd under året.
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SIMNING
Många pärlor trots missar i oS
Året har inneburit deltagande på såväl NJM, EJM, UVM, 
EM, WC, VM och OS många internationella tävlingar. Det har 
varit högt ställda målsättningar till samtliga mästerskap och till 
största delen har målen uppnåtts. Men allt har inte varit bra. OS 
blev trots många bra saker en stor besvikelse. Det brådskar att 
skapa en bättre träningsmiljö i vardagen runt om i landet.

Svenskt Grand prix 
GP-cirkusen genomfördes i tre tävlingar då ingen 
regional tävling kom till stånd i december 2007. Samt-
liga tävlingar simmades i 50 m-bassäng. Deltävling 1 
simmades i Jönköping (8-10 februari), deltävling 2 i 
Uppsala (7-9 mars) och finalen i Stockholm (2-4 maj). 

Rekordslakten startade vid EM
EM i Eindhoven i mars var inte bara ett OS-kval, det var 
också ett mycket bra mästerskap. Förutom ovan nämnda 
guld visade vi upp ett landslag som började visa framfötter 
på distanser över 100m. Efter tävlingarna godkände Sveri-
ges Olympiska Kommitté (SOK) en trupp på 17 simmare 
som i juni kompletterades med två namn. Därutöver var 
EM starten på en period fram över OS med världsrekord i 
parti och minut. En av baddräktsaktörerna lanserade också 
vid denna tidpunkt en ny revolutionerande simdräkt. Dess 
betydelse för rekorden är dock inte helt lätt att reda ut.
 
Vid VM i öppet vatten, som gick i Spanien i början 
av maj, hade Eva Berglund det tungt och OS kändes 
långt borta, men vid för-OS i Peking tre veckor senare 
säkrade hon sin OS-start. Totalt fick 25 herrar och 25 
damer starta vid OS i öppet vatten. 

EM-facit Eindhoven
Guld: Sarah Sjöström 100m fjäril och 4x100 frisim herrar. 
Silver: Stefan Nystrand 100m frisim.
Brons: Stefan Nystrand, 50m frisim, Therese Alshammar 
50 frisim, Joline Höstman 100 bröstsim, 4x100 frisim damer 
och 4x100 medley herrar. 

Mare Nostrum - 7 kullars 
Trofé - open de paris
Ett tjugotal av våra landslagssimmare tävlade tradi-
tionsenligt i någon eller några av tävlingarna Mare 
Nostrum, (Monte Carlo, Canet och Barcelona). Vid 
7 kullars Trofé i Rom simmade hela OS-laget. Bland 
många bra resultat var Joline Höstman på 200 bröstsim 
strax över europarekordet det mest imponerande.

oS i peking
Med mottot alla resultat räknas och målet att ta två med-
aljer, tio finalplatser samt slå tio svenska rekord var det en 
förhoppningsfull trupp som lämnade Sverige strax efter 
SM i Norrköping. Tyvärr blev det inga medaljer och endast 
fem finalplatser. Däremot blev det 14 svenska rekord och 
många fina simningar av våra debutanter och den nya 
generationen. Trots detta blir betyget för OS icke godkänt. 
Herrarnas femte plats på 4x100 frisim var för vår del en 
höjdpunkt av flera skäl. Dels var det vår bästa placering 
på OS, dessutom var det under världsrekordet som gällde 
innan OS. Men roligast var kanske att vi nådde vår mål-
sättning att simma under 3,12 och därmed har laget sedan 
satsningen inleddes till VM i Montreal sänkt svenska 
rekordet med sex sekunder. Damernas 4x200 frisim har 
gjort en liknande resa och sänkt det svenska rekordet med 
tio sekunder sedan 2004. Noterbart är att laget simmade 
15 sekunder fortare vid detta OS än i vid OS Aten 2004.

FINA/Arena Swimming World Cup
FINA/Arena Swimming World Cup i Eriksdalsbadet i 
Stockholm är SSF:s största egna evenemang. I sin nya 
tappning med nya mer medialt gångbara regler var det 
två härliga dagar publiken fick uppleva. Resultatmässigt 
toppade förstås Therese Alshammar med sitt världsrekord. 
Men tävlingsresultaten i de olika deltävlingarna visade att 
vi kanske aldrig någonsin tidigare haft så många talanger 
på väg mot internationella höjder. Arrangör av tävlingen är 
internationella simförbundet, FINA, ARENA, OMEGA 
och sju nationella tävlingsarrangörer, däribland SSF. Täv-
lingarna TV-sändes i 30-talet länder. Den totala prispotten 
i tävlingen var 8,4 miljoner kronor.

Liten trupp till EM i Rijeka
Det var en fröjd att se Petra Granlund vinna 200 fjäril-
sim. Den tio personer lilla truppen simmade helt igenom 
godkänt. I skymundan medialt visade åter Simon Sjödin 
att han vill nå den yppersta eliten. Han satte två svenska 
rekord samt simmade ett överraskande bra 200 frisim.
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EM-facit
Guld: Petra Granlund 200 fjärilsim.
Silver: 4x50 frisim damer.
Sammantaget var det ett bra EM som trots den lilla 
truppen fick avsluta en bra säsong för landslaget.

ungdomslandslaget
I början på 2008 gjordes en uttagning av 12 flickor och 
12 pojkar. Dessa simmare deltog i aktiviteterna 1-3.
1.  GP – Uppsala
2.  CIJ-Meet – Luxemburg 
3.  Neptuniaden – Stockholm. Detta var kvaltäv-

lingen till NUM. Några simmare från ur-
sprungstruppen kom inte med. Åtta nya simmare 
tillkom. Totalt togs 26 simmare ut till NUM.

4.  Läger – Stockholm
5.  NUM – Tampere. Utdelningen blev väldigt bra. 

29 guld, 12 silver och 12 bronsmedaljer. 

Läger i samband med Gp
I februari samlades laget i Uppsala för att fortsätta 
teambuilding tillsammans med ungdomslandslaget 
och träna på tävlingsupplägg inför kommande inter-
nationella uppdrag. Nu blev det mer tid för umgänge 
än förra året och inte för många föreläsningar.

Multinations paris 
18 av 20 simmare slog personligt rekord. Truppen 
bestod av 17 simmare, fyra ledare och en överledare. 
Guld av Emma Svensson, Uppsala.  Brons av Emma 
Bengtsson och Johan Johansson på 200 bröst.

uVM Mexico
I juli deltog Martina Granström, Linus Junefelt, Nathalie 
Lindborg och Una Finnman i JVM, Monterrey, Mexiko. 
Många länder hade sina yngre OS-simmare på plats för 
en sista avstämning inför Peking. Generellt var det ett 
antal simmare i alla grenar som presterade på väldigt 
hög nivå, medan man kan se att det genomsnittliga 
resultatet inte var i avskräckande toppklass. Brons till 
Sverige genom Nathalie Lindborg på 50 frisim.

Förläger till EJM på Bosön 
Truppen åt, tränade och fick föreläsning i mental 
styrka och kolhydrater och vattentillförsel med tanke 
på fysiskt arbete och värme. 

Resultat EJM Belgrad 
14 av 17 slog personliga rekord. 0 medaljer. Två indivi-
duella finalister. Tre lagfinaler på herrarna 4x100 frisim, 
medley och 4x200 frisim. En lagfinal damer 4x100 fri-
sim. 11 av 17 simmare tog sig till semifinal individuellt.

NJM Södertälje 
Truppen, uttagen från SM och Sum-Sim riks, träf-
fades i Södertälje under tre dagar med tävling. 17 
simmare av vilka sex simmade på personliga rekord. 
Sverige tog totalt 36 (11 guld) medaljer mot Dan-
marks 46 (19 guld). Gulden tog Harald Johansson 50 
bröst. Linus Junefelt 200 fjäril, Lovisa Ericsson 50, 
200 rygg 50,100 fjäril, Ida Lindborg 100 rygg, Elin 
Lindström 50 och 100 bröst samt tjejernas 4x100 
medleylag. NJM arrangerades av Södertälje SS.

på hög höjd i pretoria
Som ett led i förberedelserna för OS i Peking genom-
fördes ett tre veckor långt läger på hög höjd (1 600 
m) i Pretoria, Sydafrika. Tonvikten på lägret var att 
göra så individuella upplägg som möjligt och mycket 
teknikövervakad träning.

Sierra Nevada gånger två
I såväl februari som maj var tio av OS-simmarna 
på läger på 2 350m höjd.  I Sierra finns all tänkbar 
uppbackning med filmmöjligheter samt medicinsk 
support.

Läger på Sardinien
Under tio dagar var åtta simmare på läger på Sardi-
nien. Detta läger kompletterade träning på hög höjd 
samt de som valde ett mer hemmabetonat alternativ.

precamp i Fukuoka
I Fukuoka genomfördes under 14 dagar de sista 
förberedelserna för OS. Lägret var gemensamt med 
övriga idrotter och med support från SOK. Lägret 
uppfyllde väl de behov som var under slutförberedel-
serna. OS-debutanterna fick dessutom möjlighet att 
besöka OS-byn några extra dagar. 

Landslagssamlingar
Flera landslagssamlingar har genomförts av såväl 
senior-, som ungdoms- och juniorlandslaget.
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SoK satsar på simning
SOK har genom åren satsat mycket pengar på sim-
ning - så också 2008. Förutom individuellt stöd och 
lagstöd har en fortsatt satsning skett på en forsk-
nings- och utvecklingstjänst helfinansierad av SOK. 
Under året har en fortsatt expansion skett när det 
gäller filmning och teknikanalys för landslagssim-
marna.

Förbundskapten Thomas Jansson har under 2008, 
och då inte minst efter OS, utvecklat ett flertal kon-
takter med de mest lyckosamma nationerna såsom 
exempelvis Australien, Sydafrika och  Brasilien.

Inför olympiaden 2012 har hösten 2008 och första 
delen av 2009 ägnats åt en ordentlig utvärdering, 
som också finns på SSF:s hemsida samt hur strategin 
ska se ut mot London 2012 och OS 2016. Ett svenskt 
högprestationscentrum (HPC) är den enskilt största 
frågan inför framtiden. 

SM, JSM och Sum-Sim
2008 års mästerskapssimning inleddes med JSM (25 
m) i Uddevalla 31 januari-3 februari. Bästa förening 
blev LASS följt av hemmaklubben Skäret. Mesta 
vinnare på damsidan blev Magdalena Kuras, MKK 
och Sara Thydén, Kalmar, som tog tre guld vardera. 
Robin Andreasson, Mölndal och Johan Johans-
son, Täby gjorde om tjejernas bedrift med tre titlar 
vardera. 

Varberg stod som värd för årets Sum-Sim i 50 m-
bassäng 10-13 juli. 13 nya Sum-Sim rekord slogs. 
Klubbstriden vanns av Helsingborgs S. 

Årets långbane-SM/JSM arrangerades av Norrkö-
pings KK. Under sista dagens tävlingar fick försöks-
passet fick ställas in på grund av oväder och sista 
dagens grenar fick genomföras i direktfinaler. Totalt 
slogs 13 nya nationella rekord. På seniorsidan sattes 
följande rekord: Martin Gustavsson, 50 bröst, Pontus 
Renholm, 50 och 100 rygg, Lars Frölander, 50 fjäril, 
Väsbys damer, 4x100 fritt och SK Rans damer, 
4x100 medley. Rekorden på juniorsidan var följande: 
Magdalena Kuras, 50 rygg, Uddevalla Sims killar, 
4x100 fritt, Södertörns tjejer, 4x100 fritt två gånger, 
Cecilia Rasmusson, 50 fjäril och Sarah Sjöström, 
100 fritt och 100 rygg. Bästa förening blev LASS på 
såväl junior- som seniorsidan. Väsby var tvåa bland 

seniorerna och nya föreningen Uddevalla Sim blev 
tvåa på juniorsidan. 

Sum-Sim Riksfinal ägde rum på Eriksdalsbadet 
22-23 november. Det blev en rekordfest där hela 20 
Sum-Sim rekord förbättrades. Många potentiella 
framtidsnamn tog ytterligare ett steg i sin utveckling. 
Linus Junefelt, Lovisa Ericsson och Måns Hjelm 
fortsätter att prestera tider som tar dem längre upp i 
Sverigetoppen. Bästa förening, för första gången på 
ett Sum-Sim i kortbana, blev Helsingborgs S. 

Årets sista nationella mästerskap, kortbane-SM, 
arrangerades 27-30 november, precis som Sum-Sim 
veckan före, av SK Neptun på Eriksdalsbadet. Det 
blev en rekordfest där 27 nationella rekord slogs, elva 
på seniorsidan och 16 på juniorsidan. De lovande 
15-åringarna Sarah Sjöström och Lovisa Erics-
son fortsatte sin frammarsch både i ett nationellt 
perspektiv men även med internationellt gångbara 
resultat. Bästa klubb blev SK Neptun före LASS och 
Helsingborgs S. 

Tävlingsplanering �009-�01�
Under våren 2008 avslutades arbetet med tävlingspla-
nering 2009-2012. Ett slutligt förslag presenterades 
och antogs av styrelsen i mars. Dock röstades för-
slaget om uppsamligsheat ner på årsmötet. Styrelsen 
fick då i uppdrag tillsammans med SK att avgöra 
huruvida kvalificeringen till final på de nationella 
mästerskapen skulle ske. Beslutet blev att ta bort 
semifinaler och endast genomföra försök och finaler. 
På 50- och 100-distanser i 25 m-bassäng och i på 
50-, 100-, och 200-distanser i 50 m-bassäng infördes 
A- och B-finaler. 

Kvaltider �009-�01�
I enlighet med tävlingsplanering 2009-2012 togs 
beslut om ett nytt förfarande för kvalificering till 
nationella senior- och juniormästerskap. En A-kval-
tid införs fr o m 2009. Denna måste uppnås i någon 
distans för att simmaren ska äga rätt att delta. När 
den uppnåtts räcker det att simmaren klarat en lättare 
B-kvaltid på övriga distanser denne vill delta i. 

Simiaden �008
Simiaden är simningens stora tävling för de yngsta 
simmarna med högsta åldern 12 år. Tävlingen 
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genomförs från norr till söder i slutet av april. Några 
distrikt väljer att simma en final i slutet av maj.

uGp �008
UGP 2008 är en tävling där allsidighet premieras Under 
2008 har det genomförts fyra deltävlingar och följande 
simmare är vinnarna i respektive åldersklass.
13 år: Ellen Olsson Trelleborg Simsällskap, Axel Pet-
tersson Jönköping,  14 år: Emma Arkenstrand Väsby, 
Erik Persson Kungsbacka. 15 år: Matilda Bäckman 
Oskarshamn, Anton Persson SS Delfin, 16 år: Nadja 
Salomsson Väsby och Linus Junefelt Jönköping. 

Sum-Sim 
Sum-Sim arrangerades i år av Varberg-Falkenberg Sim 
och SK Neptun. Båda klubbarna stod för mycket bra 
arrangemang. Resultatnivån på Sum-Sim blir bara bättre 
och bättre, vilket förhoppningsvis leder till att vi fortsatt 
kan fostra simmare som tar nästa kliv in på den interna-
tionella banan något eller några år efter Sum-Sim. Sum-
Sim är ett bra delmål men inget slutmål för någon.

Regionsläger
De ändrade åldrarna på regionsläger har gällt även 
2008 för att få en bättre åldersstruktur på verksam-
heten. Simkommittén vill att man ska vara mogen för 
uppgiften plus att man vill vänta med premieringen till 
att bli uttagen till dessa läger lite längre upp i åldrarna. 
Nu är lägren för simmare i åldern 14-18 år. Satsningen 
kommer att fortsätta på dessa läger genom möten och 
samtal med dem som är regionsansvariga plus att kom-
petensen ska förstärkas där det behövs. 

Ny simlärarbok
Simlärarboken, det nya utbildningsmaterialet för simlä-
rare, var klar i april. Carola Sjödin är författare till boken 
men många personer har varit involverade i framtagning-
en som skett i samarbete med SISU Idrottsböcker. 

Nordisk babysimkonferens 
29-31 augusti genomfördes en Nordisk Babysimkonferens 
i Bålsta med 55 deltagare. Samtliga nordiska länder samt 
Kanada och USA fanns representerade. Huvudföreläsaren 
Noa Glotter, Israel talade om babysimmets betydelse för 
den emotionella utvecklingen och de positiva effekter som 
simning har på barn med speciella behov. Konferensen 
fick ett mycket positivt omdöme av deltagarna. 

Kursledarutbildning
Under 2008 genomfördes två kursledarutbildningar. 
En på våren där 14 blev godkända. 16 personer gick 
kursledarutbildningen på hösten. En ensamutredare, 
Carola Sjödin, har under året arbetat med att se över 
simningens Kursledarutbildningar, med målet att 
utveckla och förbättra. Förslag på justeringar presente-
rades för SK i januari 2009.

Juniortränarutbildning
Under året genomfördes en utbildning för juniorelitträ-
nare med 13 deltagare som avslutades i samband med 
världscupen i Stockholm.

Nya utbildningsstrukturen
Ett samarbete inom EU har påbörjats för att skapa en 
högskole-/universitetsutbildning för simlärare och 
simtränare på olika nivåer. SK har tackat ja till att ingå 
i ett samarbete med andra idrotter och Malmö Hög-
skola för att under åren 2009 och 2010 arbeta fram en 
ny utbildningsstruktur. 

Teknik DVD
Under sommaren spelades en dvd in i Helsingborg, 
vilken kommer att ingå i SSF:s utbildningsmaterial. I 
dvd:n åskådliggörs övningar i de fyra simsätten samt 
vissa vattenvaneövningar. Övningar är inspelade med 
barn i åldrarna 4- 11 år. 

Föräldrautbildning
Under året har en arbetsgrupp bestående av Lisa 
Johnson, Peter Pettersson och Annika Forsgren arbetat 
med att ta fram en struktur för en simspecifik föräldra-
utbildning. 

Simlinjen
Tallevanten är ett projekt där man arbetat fram 
riktlinjer, som ska ligga till grund för Simförbundets 
rekommendation för sin barn- och ungdomsverksam-
het. Grunden till Tallevanten är Simlinjen och utifrån 
den har man kompletterat med ytterligare områden så 
som bassängtemperatur, förhållande antalet ledare per 
barn m m. Under året har man vid ett antal olika tillfäl-
len bjudit in ledare ut i landet för att få synpunkter och 
diskussioner kring dokumentet.  
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presentationsmaterial Simlinjen       
Under andra halvåret har SK med hjälp av SSF:s kansli 
tagit fram en Power Point-presentation om Simlinjen 
som kan användas av kursledare vid våra utbildningar 
och för att sprida information om Simlinjen som peda-
gogiskt verktyg till föreningar.

Administration
Simkommittéen har under året bestått av Barbro Olsson, 
ordförande, Anneli Blomberg, Lena Andersson-Stenquist, 
Robert Johnsson, Henrik Forsberg, Jens Fridorff, och 
Pär Hyss. Simkommittéen har under 2008 genomfört tio 
möten. 

Certifiering av simgymnasier
Under året har en översyn påbörjats av hur en certifie-
ring av lokala simgymnasier skulle kunna se ut.

Nyköpings simgymnasium
Gunnar Fornander avslutade sin tjänst som huvudträ-
nare vid simgymnasiet i och med vårterminens slut. 
Jens Fridorff, som arbetat som tränare vid simgym-
nasiet sedan 2001, tillsattes som ny huvudtränare och 
Isabel Heed rekryterades som heltidsanställd tränare 
från höstterminens start. Fyra elever tog examen 
vårterminen 2008. Av dessa valde två elever att stanna 
i Nyköping under ytterligare ett år. Tre elever valde 
att avsluta sin tid i förtid i Nyköping efter vt -08 och 
ytterligare en efter ht-08. En informations- och diskus-
sionsträff hölls under SM i Norrköping med alla hem-
matränare. Där var nästintill full uppslutning. I april 
deltog hela RIG-gruppen i en konferens arrangerad 
av RF ”Vinnare i långa loppet”. Verksamhetsbeskriv-
ning har färdigställts, bl a vid gemensamma möten i 
RIG-gruppen. Regelbunden videoanalys med fullstän-
dig mobil utrustning har igångsatts. Under året har 
simgymnasiets kontor och samlingsrum renoverats och 
nya möbler har köpts in. 
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SIMHopp
ADCC - Europamästerskap 
för mästare
I februari deltog 18 länder i Arena Diving Champions 
Cup (ADCC) i Eriksdalsbadet i Stockholm. Av dessa 
var 39 damer och 41 herrar. Tävlingarna direktsändes i 
SVT. Elina Eggers stod för den främsta svenska place-
ringen, guld i höga hopp. 

Övriga svenska placeringar:
3 m damer: Anna Lindberg 4:a, Martina Andrén nr 15
3 m synchro damer: 3:a Anna Lindberg/Martina Andrén
3 m herrar: Alexander Andresen nr 15, José Egana nr 19
Höga herrar: Christofer Eskilsson 3:a
3 m synchro herrar: Alexander Andresen/José Egana 6:a

I den slutliga rankingen segrade Italien med 71 poäng, 
följt av Ryssland, 68 poäng och Storbritannien, 54 po-
äng. Sverige tog hem 50 poäng och slutade på en fjärde 
plats. Efter åtta framgångsrika år som arrangör lämnar 
SSF över ansvaret till ny arrangör.

 
Fokus på oS i peking
Svensk simhoppnings fokus har under 2008 legat på 
OS i Peking och Ungdoms-VM i Aachen. Tre hop-
pare lyckades kvalificera sig till OS: Anna Lindberg, 
Elina Eggers och Magnus Frick. SOK nominerade 
två hoppare: Anna och Elina. Duon belade var sin 
finalplats. Vid OS i Peking hade Sverige också en 
domare representerad. Under året har utbildningen 
Vidsynt Ledarskap slutförts. Slutdokumentet har 
sammanställts och distribuerats till samtliga klubbar. 

Nationella tävlingar
Under året har SM, JSM och USM genomförts. Senior-
SM har genomförts vid två tillfällen, inomhus-SM ar-
rangerades av SIK-Göteborg i Göteborg och utomhus-SM 
av Jönköpings SS i Jönköping. Junior-SM arrangerades 
av Stockholms Polisens IF, i Stockholm. Ungdoms-SM, 
(USM) arrangerades av SK Poseidon i Lund.    

Två finalplatser i oS
 Den absolut bästa svenska insatsen under året var de två 
finalplatserna vid OS i Peking. Placeringarna: 6:a på 3m 
svikt  av Anna Lindberg och 12:a i höga hopp av Elina 

Eggers. Sverige har inte haft två finalplatser sedan OS 
i München -72. Den andra stora framgången under 
året var EM i Eindhoven, med ett guld och ett silver av 
Anna Lindberg och Elina Eggers. Hoppare har deltagit 
vid GP-tävlingar i Spanien, Kanada, USA, Tyskland 
och Italien samt vid World Cup i Kina, World Series, 
Mexico, England och Kina. Sverige arrangerade för 
sista året Arena Diving CC i Stockholm.

Konkurrenskraftiga juniorer 
Juniorerna har deltagit vid följande tävlingar: Sexna-
tioners i Holland, Printenspringen i Tyskland, EJM 
i Minsk samt UVM i Aachen. De svenska hopparna 
har visat att de står sig väl i den internationella 
konkurrensen, genom att ha deltagit i ett stort antal 
finaler vid de olika tävlingarna.

utmanarna ger framtidshopp
De framtida löftena Utmanarna har deltagit vid Talent 
Cup i Aachen, Tyskland. Vid denna tävling placerade 
de sig bland de främsta. Detta är lovande för framtiden. 
Utmanarna har också genomfört tre utbildningsläger.

Satsning på vidsynt ledarskap
För att utveckla svensk simhoppning har kommittén 
bedrivit tränarutbildning, domarutbildning och en work 
shop. Den största satsningen har varit Vidsynt Ledarskap. 

Denna utbildning har varit ett led i att finna struk-
tur för svensk simhoppning och en vägledning i ett 
utvecklingsarbete som har resulterat i ett gemensamt 
policydokument för att stärka den svenska simhopps-
kulturen. HK har också genom ledning av Josefine 
Askagården tagit fram en utvecklingstrappa för svensk 
simhoppning. Denna finns att tillgå på SSF:s kansli.

Fem tränare har genomgått den internationella do-
marutbildningen, FINA Diving Judges School. Denna 
domarutbildning är ett krav för att få döma internatio-
nellt. Samtliga fem som har gått klarade testet och är 
nu godkända. Vid en av Fina Diving Judges School har 
Sverige haft en föreläsare/utbildare.

Året har präglats av fina framgångar hos såväl juniorer 
som seniorer. Strukturen har stärkts i arbetet och vi har 
påbörjat vår väg mot OS i London 2012. 
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VATTENpoLo
RAN och LASS svenska 
mästare
På det idrottsliga området kan Polokommittén kon-
statera att Stockholms position som Sveriges bästa 
polodistrikt nu är bruten. På herrsidan lyckades SK 
RAN, Malmö ta sin första SM-titel medan LASS, 
Linköping även detta år stod som damsegrarinnor. På 
junior- och ungdomssidan befäste LASS sin starka 
ställning genom att vinna herrarnas JSM, USM-A, 
USM-B och USM-C. Järfällas JSM-tjejer var genom 
sitt JSM-guld de som fick ge Stockholm lite ljus.

polofinaler vid sim-SM
Årets SM-finaler i vattenpolo arrangerades av Norr-
köpings KK i samband med Sim-SM den 18-19 juli. 
Damfinalen vanns av LASS som besegrade Järfälla i 
två raka matcher, 11-7 och 15-11.  Herrfinalen vanns 
av SK RAN, Malmö som besegrade SKK också i två 
raka matcher, 14-10 och 8-4. Detta var RAN:s första 
SM-guld någonsin. Den första officiella JSM-finalen 
för damer spelades i Jakobsberg den 13-14 januari. 
Järfälla och LASS var finallagen och Järfälla stod 
som segrare på bättre målskillnad eftersom lagen 
vann var sin match.

I herrarnas JSM-slutspel stod LASS som segrare 
efter en målskillnadsaffär med SKK.

I Ungdoms-SM A, segrade LASS efter tre klara 
segrar i ett annars jämnt slutspel.

I Ungdoms-SM B, segrade LASS och här var segern 
mer komfortabel.

Våra klubbar arrangerar vid sidan av det ordinarie 
serieprogrammet flera stora turneringar under året 

Internationella turneringar
Damlandslaget deltog under 2008 i en internationell 
4-nationersturnering i Tavira i Portugal. Storbritannien, 
Portugal och Serbien blev alla för svåra för svenskorna.

I Champions cup i Porto deltog våra svenska mästa-
rinnor från Linköping som enda svenska lag. Tyvärr 
blev det idel förluster och inget avancemang.

För herrlandslaget var 6-nationers i Limerick, Irland, 14-
16 mars, årets enda aktivitet. Sverige slutade på 4:e plats. 

Den yngre generationen J-landslag (p-91) och P-landslag 
(P-93) har spelat flera turneringar under året och nått bra 
resultat. P-91 landslaget deltog i en turnering i Vilnius 
och kom där tvåa efter Litauen medan P-93 landslaget 
var i Warszawa och gjorde bra ifrån sig i en turnering 
med tre klubblag från Polen/Österrike. I NJM den 5-7 
december var det i år stor uppslutning från våra nordiska 
grannländer. Fyra länder i äldsta klassen och fem i den 
yngre. P-91 landslaget blev tvåa efter finalförlust mot 
Litauen medan P-93 landslaget vann sin klass genom att 
finalbesegra Danmark.

I de Öppna Nordiska Mästerskapen för klubblag 
vann i herrklassen Dzukijos Vandenis från Litauen 
före SoIK Hellas. I damklassen var det bara svenskt 
deltagande, LASS vann med Järfälla som tvåa.

Satsning på breddverksamhet
Under våren konkretiserades polons satsning på 
bredd och utveckling genom att två polokonsulenter 
anställdes på projektbasis, en på 35 procent från för-
sta juni och en på 40 procent från första september. 
Konsulenternas uppdrag var under 2008 att:

1) Bistå intresserade klubbar vid rekryteringen av 
ungdomar till vattenpolon.
2) Starta upp vattenpoloverksamhet i simklubbar 
som i en enkät utskickad under början av 2008 visat 
intresse för detta.
3) Nyrekrytera till poloklubbar med befintlig ung-
domsverksamhet.
4) Starta upp nybörjargrupper i poloklubbar som 
saknar ungdomsverksamhet
5) Medverka till att starta upp damlag/damjuniorlag 
där det idag finns damverksamhet men med för få 
deltagare för att kunna delta i serieverksamheten 
med ett lag. 

En mängd aktiviteter har genomförts under hösten 
med klubb- och skolbesök, utvecklingsseminarium, 
ledarutbildning, hjälp med idrottslyftsansökningar, 
framtagning av rekryteringsmaterial, regionsträ-
ningar, utbildningsresor m m. PK konstaterar att 
målsättningen för 2008 nåtts med råge.
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Kurs för nybörjartränare
I oktober genomfördes en nybörjartränarkurs 
med 33 deltagare. Förutom ledare från etablerade 
poloklubbar deltog ledare från fyra nya klubbar.

polokonferens 
Årets Pololedarkonferens arrangerades den 
30-31 augusti i Karlstad. På programmet 
stod främst hur svensk polo ska breddas och 
populariseras genom en fortsatt satsning på 
ungdomsverksamheten. Våra polokonsulenter 
höll i ett utvecklingsseminarium.

Polokommitténs arbete har letts av Gun-
nar Cornelius. Kommittén har framför allt 
diskuterat hur uppdraget att bredda och 
utveckla vattenpolon ska förvaltas samtidigt 
som utbildningsverksamheten måste förnyas. 
Det är vår förhoppning att detta arbete på sikt 
ska leda till fler nya klubbar och många yngre 
polospelare som vill sikta på de internatio-
nella mästerskapen.

Tomrum efter Fjärrstad
Under 2008 har svensk vattenpolo drabbats 
av en stor förlust då Lars Fjärrstad efter en 
tids sjukdom hastigt gick bort under försom-
maren. Larsa som han kallades blev syno-
nymt med vattenpolon i Sverige och lämnade 
ett stort tomrum efter sig. Larsas kunskap 
och stora kontaktnät, inte minst internatio-
nellt, kommer att ta lång tid att fylla. Inom 
vattenpolon är vi tacksamma för att vi fick 

lära känna Larsa och kommer med glädje ihåg hans 
kamratskap, positiva attityd samt de gärningar han 
gjort för vattenpolon.

Polokommittén har därför under årets andra hälft 
fått ägna mycket av sin tid att tillsammans med 
kansliet hitta nya arbetssätt och former för hur 
verksamheten ska fungera, något som vi tidigare 
upplevde som självklart.

Det som annars varit mest i fokus under året är det 
bredd/utvecklingsarbete som inletts under hösten 
och som vi på sikt hoppas ska göra att vattenpo-
lon åter kan se ljuset i tunneln i ett internationellt 
perspektiv.
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KoNSTSIM
utveckling och breddning
Arbetet med utveckling och breddning av konstsim-
met i Sverige har fortsatt under 2008 och engage-
manget i arbetsgrupperna och klubbarna har varit 
mycket positivt. Manligt konstsim uppmärksamma-
des ännu mer i och med premiären av Måns Hern-
grens film ”Allt flyter” och framtiden får visa hur 
stort intresset kan bli.

Utbildning har varit i fokus och det var rekordstort 
deltagande från hela Sverige på Tränarkurs Grund, 
som genomfördes i Herrljunga samtidigt som ett lika 
välbesökt breddläger för aktiva. Arbetsgruppen för 
utbildning med Anette Bruhn och Betty Slssingar i 
spetsen har börjat ta fram ett nytt utbildningsmate-
rial med stöd av Idrottslyftsmedel och första steget 
testades av deltagarna på tränarkursen med mycket 
positiv respons.

Fokus på nyrekrytering
Madeleine Hulander axlade under året ansvaret för 
utvecklingen av landslagsverksamheten. Under se-
nare år har fokus legat på nyrekrytering och utveck-
ling av juniorer och den fortsatta målsättningen är att 
genom målmedveten och långsiktig träning utveckla 
såväl junior- som seniorsidan. För detta behövs en 
bredare verksamhet på klubbnivå kombinerat med 
stöd för individuell utveckling på hemorten.

Årets konstsimmare
Att Malin Gerdin från Örebro Simallians blev årets 
konstsimmare visar tydligt på vilken inriktning 
svenskt konstsim har; att arbeta från grunden för 
att säkerställa bredd och långsiktigt utveckling. För 
att konstsim ska kunna utvecklas som simidrott och 
senare kunna konkurrera internationellt krävs hårt 
arbete, stort engagemang och fler som vill vara ak-
tiva inom konstsim, både som ledare och utövare. 

Idrottsligt nationellt
Öppna junior-SM arrangerades av Örebro Simallians 
med 65 deltagare från Sverige, Danmark, Finland 
och Norge. Öppna Svenska Mästerskapen arrang-
erades av Göteborgs Simidrottsklubb, som samlade 
46 tävlande från Sverige, Finland, Danmark och 
det suveräna OS-laget från Ryssland och slutligen 
ungdoms-SM med 52 aktiva, som arrangerades av 
Örebro Simallians.

Därutöver genomfördes Riksmästerskap i figurer i 
Jönköping.

Ida Björkestam, Madeleine Hulander, Karolina 
Gustavsson och Kateryna Shulika har utgjort en trä-
narpool för junior- och seniorlandslaget. Landslagen 
har genomfört sex läger under året.

Idrottsligt internationellt
Hanna Gustavsson, vår mest framgångsrika konst-
simmerska, deltog i EM i Eindhoven, Nederländerna, 
samt i internationella tävlingar i Bonn. Vid junior-
EM i Angers, Frankrike, tävlade Anna Högdal, Sara 
Medhin och Fanny Rådström och juniorlandslaget 
deltog i tävlingar i Rijeka, Kroatien.

Inger Lindholm hade de hedervärda uppdraget att 
vara domare vid OS i Peking, vilket var en bidragan-
de orsak till det fina besöket av ryska OS-landslaget 
vi Öppna SM i Göteborg då de ville bli bedömda av 
Inger som är en mycket erkänd domare på toppnivå. 
Utöver detta har Lena Björkestam, Anna-Karin Al-
vén och Vendy Lymeus haft internationella domar-
uppdrag.

Händelserikt år
Det har varit ett händelserikt år med framförallt ett 
stort engagemang för utveckling och förändring, 
vilket har bidragit till en framtidstro för svenskt 
konstsim under de kommande åren.

Lars Fjärrstad lämnar ett stort tomrum efter sig.
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MASTERS
 

Första SM i simhopp
År 2008 hölls det första SM i simhopp Masters. Stock-
holmspolisens IF arrangerade tävlingen i Eriksdalsba-
det, den 14 november 2008. Tävlingen var öppen för 
registrerade masterssimhoppare från Sverige. 14 personer 
från två olika klubbar deltog i tävlingen på 1 m svikt, och 
tio personer från två klubbar deltog på 3 m svikt. Antalet 
registrerade masterssimhoppare var 27, tio damer och 17 
herrar, en ökning med två från föregående år.

Ökning av antalet simmare
Statistiken för året visar att antalet registrerade mas-
terssimmare totalt var 991, 300 damer och 691 her-
rar. Under året deltog 438 simmare, 132 damer och 
306 herrar från 60 föreningar i masterssimtävlingar. 
Det är en ökning av antalet årsaktiva från föregående 
år med 4,8 procent och med antalet föreningar med 
tävlingsdeltagande masterssimmare med 5.3 procent. 
Linköpings ASS genomförde Masters-SM 25 m 7- 9 
mars med 347 deltagare från 48 föreningar som gjorde 
1 160 individuella och 163 lagstarter. Fyra utländska 
deltog. Det innebär en ökning av antalet deltagare med 
5,2  procent och antalet individuella starter med 6,3 
procent. Bästa Masters-SM-klubb blev Hellas med 296 
SM-poäng med Täby Sim på andra plats 256 poäng 
och Polisens IF på tredje med 213 poäng. Masters-DM 
i simning 25 m hölls i Lund den 9 februari och i 
Borås den 6 april. En inbjudningstävling i masters-
simning har arrangerats under året, Stockholm Inter-
national Games för Funktionshindrade och Masters i 
Nacka simhall 25 m, den 1-2 november.

Masters-RM Öppet Vatten
Masters-RM Öppet Vatten hölls i samband med 
Vansbrosimningen den 13 juli och samlade 162 delta-
gare, en ökning från 2007 med 55 procent. SSF hade 
lämnat dispens från licenskravet både 2007 och 2008, 
och antalet licensierade simmare 2008 var 77 st. Täv-
lingen återkommer 2009, men nu med licenskrav.

Svenska hoppmedaljer
Mastershoppare från Stockholmspolisens IF och SK 
Neptun deltog i Dutch Open Masters, Eindhoven 
(januari) med tre deltagare: två guld, två silver; 
GBDF Spring Masters, Edinburgh (april) en delta-
gare: ingen medalj; Dublin Masters Open , Dublin 
(september) åtta deltagare: fyra guld, två silver.

Stor trupp i Australien
Vid Masters-VM i Perth i Australien deltog 27 svenska 
masterssimmare från nio simklubbar.  Medaljskörden 
blev imponerande 19 guld, tio silver och tre brons. Nord-
iska Mastersmästerskapen hölls i Hafnarfjördur, Island, 
3-5 oktober med 230 deltagare från 54 klubbar och åtta 
länder. 900 starter avverkades och den svenska skörden 
blev 40 NM-titlar, 16 silver och 9 brons individuellt. 

Vid Nordiska Masterskommittéernas årliga NM-kon-
ferens representerades Sverige av Kent Hamberg och 
Hasse Lindström, som informerade om förberedelselä-
get för Masters-VM 2010. 

Rådslag om masters
Ett rådslag anordnades i oktober för att höra masters-
simmar-marknadens åsikter om hur vi kan utveckla 
verksamheten på kort och lång sikt. Kommittén har 
därefter vidtagit vissa åtgärder för att förbättra SSF:s 
mastersverksamhet med de discipliner som tidigare inte 
haft organiserad verksamhet i förbundet.  Åtgärderna har  
resulterat i att simprogrammet kommer att utökas med ett 
SM 50 m och SM Öppet Vatten efter vederbörligt lyckat 
genomförande av föreskrivna RM samt tillsättning av en 
konstsimansvarig i kommittén och påbörjade aktiviteter 
för etablering av program för konstsim och vattenpolo. 

Administrativt engagemang
Under året har mångårige kommittéledamoten 
Bertil Wennberg avsagt sig uppdraget från oktober. 
Kommittén har därefter bestått av Hasse Lindström 
(ordförande), Kajsa Hugosson (simhopp), Kent 
Hamberg, Margit Ohlsson och Lars Ekdahl (alla 
simning) samt från oktober Lena Palmér (konstsim).  
Eva-Marie Håkansson har varit styrelsens represen-
tant i kommittén, och SSF:s representant i LEN:s 
masterskommitté, Lars Edstedt, är med på ”sändlis-
tan” och medverkar som sakkunnig. 

Kent Hamberg har fungerat som ställföreträdande 
ordförande under februari-maj då Lindström haft 
annat engagemang i Kina.

Margit Ohlsson ansvarar för rekord- resultat- och 
statistikadministrationen, uppdatering av tävlingska-
lendrarna från Norden och LEN, följer upp svenskt 
tävlande utomlands, uppdaterar stipulationstiderna 
för SM och håller hemsidan för Masters aktuell och 
uppdaterad.
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prioriterat anläggningsarbete 
Anläggningsfrågan är ett av Svenska Simförbundet 
prioriterade områden och en av de stora utmaningar-
na för simidrotten. Detta har tydligt märkts i media 
men även i många simföreningars vardag. Anlägg-
ningar är ett fundament för att bedriva simidrott.
 
Ett ökat fokus på anläggningsfrågorna har bland 
annat inneburit att kontakterna med föreningarna 
i frågan intensifierats. På hemsidan har ett särskilt 
anläggningsavsnitt byggts upp med hjälpmedel för 
föreningar. Det utåtriktade arbetet har intensifierats 
gentemot olika aktörer som kommuner, byggare, 
anläggningsoperatörer och media. Det finns en an-
läggningsgrupp som jobbar med de frågeställningar 
som finns. Förbundet har som primär uppgift att 
stödja medlemsföreningarna men även simidrotten i 
stort i anläggningsfrågor. 

Arbetet har till stor del skett mot bakgrund i den 
anläggningsenkät som gjordes bland medlemsfören-
ingarna 2007 som beskriver situation och behov.

Alarmerande läge
Cirka hälften av alla simanläggningar passerar sitt 
bäst-före-datum inom tio år. I ett stort antal anlägg-
ningar är det problem som renderar miljöproblem 
och driftstörningar. En undersökning som gjorts 
under 2008 visar att de planerade investeringarna 
som finns i kommunerna är långt i från de behov 
som finns. Många kommuner tittar på möjligheter 
att lägga ut driften av simanläggningar på externa 
operatörer. I dag drivs ett trettiotal anläggningar av 
privata operatörer. Detta innebär att föreningarna 
ibland utestängs från möjligheten att driva simskole-
verksamhet och liknande aktiviteter samt trängs 
undan i anläggningen med försämrade tider.

Konsultativt arbete
Förbundet har bedrivit ett konsultativt arbete och 
hjälper föreningarna i diverse anläggningsfrågor. 
Det har handlat om anläggningsprojektering, fakta-
uppgifter, opinionsarbete, avtalsfrågor, driftsfrågor 
med mera. Några av de orter/föreningar som varit 
aktuella är Umeå, Östersund, Bollnäs, Väsby, Söder-
tälje, Lomma, Malmö, Hässleholm, Växjö, Järfälla, 
Solna, Karlstad, Finspång, Visby, Tyresö, Borås och 
Västerås.

Kartläggning
I syfte att överblicka området har bevakning skett av 
alla anläggningsplaner och av alla upphandlingar. Ett 
anläggningsregister har påbörjats som beskriver bl a 
ålder på anläggningar, sammanställning av investe-
ringsplaner för nybyggnation och renoveringar.

Kompetens- och faktabas
En del i arbetet har bestått i att vara en kompetens-
samordnare av den kunskap och erfarenhet som 
finns runt om i landet och att kunna förmedla denna. 
Förbundet har deltagit i det arbete som Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) tillsammans med 
Riksidrottsförbundet bedrivit för att ta fram en skrift 
och material runt anläggningsdrift. SSF har lämnat 
underlag till den måttbok som SKL upprättar och 
som ligger till grund för projektering och byggnation.

Kommunikation
Såväl det interna som det externa kommunika-
tionsarbetet har också varit en viktig del i arbetet. 
Detta arbete har syftat till att hålla kontakter med 
aktörerna i branschen. Att till kommuner främst 
påtala vikten av att simidrottsperspektivet vägs 
in vid projektering, upphandlingar och egentligen 
alla större förändringar som sker. Det handlar om 
”den tidiga dialogen” där simföreningen kommer in 
tidigt i en förändringsprocess och kan vara med och 
påverka och belysa viktiga frågor som har betydelse. 
Genom pressreleaser, kontakter med kommuner, 
branschföretag och myndigheter och debattartiklar 
lyfts viktiga frågor som SSF vill få gehör för. Internt 
har det varit viktigt att lyfta anläggningsfrågorna 
generellt för att skapa en större medvetenhet ute i 
verksamheten kring de olika viktiga frågorna på 
området. På hemsidan lyfts regelbundet anläggnings-
frågorna i olika aspekter.

ungdomsrådet fortsätter 
utvecklas
SSF:s ungdomsråd, som bildades sommaren 2007, 
har under 2008 fortsatt att utveckla sitt arbete. För att 
göra ungdomsinflytande till en naturlig del i SSF:s 
mötesplatser har ungdomsrådet varit representerat 
på planeringskonferensen och förbundsmötet. I 
samband med SSF:s konferens om Idrottsutveckling 
i september arrangerade ungdomsrådet ett ung-
domsforum. Deltagarna fick i stor utsträckning delta 
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i ordinarie konferensprogram, men hade även två 
separata pass. 

Ungdomsrådet har under året funnits på plats vid 
SM-tävlingar av olika slag. För att marknadsföra sig 
har man delat ut sin nyframtagna broschyr och också 
genomfört en frågesport. 

Under 2007 tog ungdomsrådet fram vision och 
värdegrund för sitt arbete, detta har under 2008 
kompletterats med ett dokument som tar upp rådets 
arbetsrutiner.

Ungdomsrådets Linnéa Seignér deltog i juni på en 
nordisk barn- och ungdomskonferens på Island. Där var 
SSF även representerat av Jens Fridorff från simkom-
mittén och barn- och ungdomskonsulent Lena Björk.

Aktiva i ungdomsrådet 2008: Amer Ali, Linköpings 
ASS vattenpolo, Andreas Bergman, Malmö KK sim-
ning, Linn Bexelius, Bodens BK simning, Linus Book, 
Mölndals ASS simning, Malin Carlsson, Eslövs SS 
simning, Caroline Eriksson-Rissve, Örebro SA konst-
sim, Cecilia Johnsson, S02 simning, Linnéa Seignér, 
S02 simning och Anna Westling, Bodens BK simning.

Idrottsmix med Frölander
Idrottsmix arrangerades för tredje gången 2008. 
Idrottsmix är ett läger för ungdomar i åldern 15-20 
år, där alla är välkomna oavsett nivå och ambition 
med sitt idrottande. Idrottsmix är ett samarbetspro-
jekt mellan friidrott, orientering och simning och 
har 2007/2008 genomförts med projektmedel från 
RF/Speciella insatser. Lägret arrangerades i Falun 
med drygt 20 deltagare, som alla var mycket nöjda 
med lägrets innehåll. En av helgens höjdpunkter var 
en föreläsning med Lars Frölander. Till detta pass var 
även allmänheten inbjuden.

2008 var sista året som Idrottsmix arrangerades med 
inblandning från centralt håll. Då lägret har varit 
mycket uppskattat hoppas vi att det lever vidare i regi 
av berörda SDF i Dalarna.

Stort intresse för Idrottslyftet
Idrottslyftets verksamhetsår löper 1 juli – 30 juni. Det 
betyder att arbetet med Idrottslyftet år 1 avslutades 
första halvåret 2008 och att arbetet med Idrottslyftet 
år 2 startade upp andra halvåret.

Då SSF under Idrottslyftet år 1 valde att fördela 
merparten av alla medel under hösten 2007 återstod 
endast möjligheten att ansöka om utbildningsstöd 
för simlärarkandidat- och simlärarutbildning under 
våren 2008. Tiden användes också till uppföljning av 
projekt, bland annat besöktes flera av de så kallade 
strategiska Handslagsprojekten samt till planering 
inför år 2. I slutet av maj genomfördes två öppna kon-
ferenser på temat ”Kom och tyck till – hur ska SSF 
utforma sitt arbete med Idrottslyftet år 2?”.

I samband med SUM-SIM i Varberg och SM i 
Norrköping arrangerades informationsträffar för att 
presentera upplägget för år 2. Precis som tidigare har 
SSF valt att arbeta med relativt öppna kriterier utifrån 
Idrottslyftets huvudinriktning. SSF föreslår projekt 
inom följande huvudområden: Projekt med kopp-
ling till simkunnighet (t ex Vattenprovet och Bästa 
Fyran), projekt för att behålla fler ungdomar (t ex 
SSF:s simmarutbildning) och projekt för att få igång 
verksamhet i fler discipliner.

Intresset för Idrottslyftet har varit fortsatt stort och 
under höstens tre ansökningstillfällen har medel 
beviljats till ca 160 projekt i 72 föreningar. Under 
Idrottslyftet år 2 har SSF på föreningarnas önskemål 
även infört möjligheter att ansöka medel under våren.

Två ärenden till Ansvars-
nämnden
Ansvarsnämnden (AN) behandlar frågor som rör 
stadgebrott av förening eller enskild föreningsmedlem 
inom simidrotten. AN är ett organ som är helt fristå-
ende från SFF:s styrelse, en omständighet som på ett 
bra sätt möjliggör en god, objektiv och trygg behand-
ling av ärenden som anmäls till nämnden. Nämnden 
består av fem ledamöter, vilka besitter god juridisk och 
medicinsk sakkunskap. Sammantaget innebär detta 
att det finns mycket goda förutsättningar att anmälda 
ärenden behandlas på ett rättssäkert sätt. År 2008 var 
AN:s sjunde hela verksamhetsår. Frekvensen av ären-
den som kommit in  och avgjorts av nämnden under 
de gångna åren har hållit sig på en relativt låg nivå. 
Under slutet av år 2008 inkom två ärenden och dessa 
avgjordes också under året efter ett relativt snabbt 
förfarande. Närmare bestämt gällde det uppträde 
mellan en spelare och en domare i samband med en 
polomatch ingående i JSM. Båda de anmälda perso-
nerna fälldes av nämnden.
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Antidopingutbildning 
ADK har under 2008 fortsatt sitt arbete att motverka 
doping i alla dess former inom simidrotten i Sverige. 
Detta är angeläget eftersom det uppenbart förekom-
mer doping inom simidrotten i världen. FINA:s 
dopingpanel stängde under 2008 av 19 simmare 
på grund av doping; Anabola steroider (3), Efedrin 
(3), Amfetamin (2), Cannabis (2), Klenbuterol (2), 
Diuretika (2), Kokain, Kortison, hCG, manipulation 
och vägran vardera 1. Kommitténs arbete har foku-
serat på information och utbildning till aktiva och 
ledare vid ett flertal tillfällen. Målsättning har varit 
att ingen simmare ska fastna i en dopingkontroll 
på grund av okunskap. De simmare som använder 
läkemedel, som är dopingklassade, har fått hjälp att 
skaffa dispens.

Nya bestämmelser
World Anti-Doping Agency (WADA) har under 2008 
kommit med nya bestämmelser om vistelserapporter 
(Whereabouts), dispenser (TUE), testförfarandet 
och dopinglistan, som träder i kraft den 1/1 2009 och 
som innebär stora förändringar. Sverige har ovanligt 
många simidrottare som står på FINA:s lista för 
tester (Registered Testing Pool = RTP). Dessa måste 
söka dispens hos FINA och också lämna vistelserap-
porter dit. Till detta kommer de simidrottare som 
tävlar på internationella tävlingar (International 
events), tävlingar som FINA är skyldiga att ange,  
t ex OS, VM, EM, WC och GP-tävlingar. Bestämmel-
serna om dispenser gäller även dessa simidrottare. 

Dopingkontroller 
ADK har i samarbete med RF:s antidoping ansvarat 
för att dopingkontroller utförts vid samtliga SM-täv-
lingar. Till detta har ADK inhandlat 16 dopingtester 
av RF vid GP- simningarna och JSM. ADK har 
också bistått FINA och LEN vid dopingtesterna vid 
FINA/Arena Swimming World Cup i Stockholm och 
Arena Diving Champions Cup. 

Under 2008 har 182 dopingtester utförts via RF, va-
rav 28 på utländska aktiva vid WC och Arena Diving 
Champions Cup. Alla tester har visat negativt utfall.

Under året har en informationsbroschyr om doping 
arbetats fram i samverkan med Ungdomsrådet. Mål-
sättningen är att broschyren ska vara begriplig och 

samtidigt informativ. Svensk simidrott ska fortsatt 
vara dopingfri.

Medicinska rådet bygger 
nätverk
Medicinska Rådet har som tidigare utgjort en 
rådgivande instans för telefon- och mailfrågor kring 
idrotts- och simmedicinska spörsmål. Rådet har även 
initierat studier avseende simmare i samband med 
att studenter vid sjukgymnastutbildningen vid Lunds 
Universitet skriver sina kandidatuppsatser. Rådets 
medlemmar har deltagit på idrottsmedicinska möten 
och även föreläst i flera idrottsmedicinska samman-
hang såväl inom simning som i andra idrotter. Under 
året har det viktiga arbetet med att skapa ett nätverk 
i Sverige för läkare och sjukgymnaster fortsatt. Mål-
sättningen är att skapa bredare och bättre kontak-
tytor inom det idrottsmedicinska området för såväl 
enskilda simmare som föreningar. 

Aqua uppmärksammades
2008 fortsatte Svenska Simförbundets ökade sats-
ning på kommunikation. Intern- och extern infor-
mation, medieservice och tidningsproduktion är de 
huvudsakliga arbetsområdena, men även krishante-
ring, policy- och profilfrågor ingår i arbetet.

Under året nominerades simidrottsmagasinet Aqua 
i två kategorier i Sveriges Uppdragspublicisters 
tävling Guldbladet. Dels som Årets Nykomling, dels 
som Årets Medlems-Organisationstidning.

Under årets fortsatte förändringsarbete med för-
bundets hemsida. I juni sjösattes en nyversion av 
hemsidan, vilket bland annat innebar ny form och 
färg, men även delvis ny struktur. 

SM i simning i Norrköping i juli och FINA/Arena 
Swimming World Cup i Stockholm i november 
lockade båda ett stort pressuppbåd, vilket resulterade 
i en omfattande mediebevakning.

Fler och ökade samarbeten 
med näringslivet
2008 blev det bästa året i Simförbundets historia då 
det gäller värdet av tecknade avtal om samarbeten 
med näringslivet. Det är inte enbart intresset för elit 
som lockar näringslivet att koppla ihop sina varu-
märken med simidrotten. Många av de nya projekt 
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Simon 
sticker ut

Simma hem
en utbildning

i USA

Kjellberg
hittar formen
i örat

Från ylle
till hajskinn
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Eva i vattnens
vilda västern

Mun till mun
ger liv åt Piteå

VANSBRO
– en vana
som växer

Babyinvasion
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som startats bygger på att företagen vill visa vilja på 
långsiktigt ansvarstagande där SSF:s vision att öka 
simkunnigheten i Sverige är en del. Att SSF påtagit sig 
ett ansvar för att öka simkunnigheten är en viktig del i 
värdet av Simförbundets varumärke. Ett värde som på 
sikt helst ska vara oberoende av idrottsliga resultat.

I den årliga mätning som görs av idrotternas popularitet 
hos det svenska folket låg simning år 2008 på 9:e och 
simhopp på 14:e plats. Ser man bakåt några år så har 
simning legat på platserna 8-10 i popularitet. 

Fler och ökade samarbeten
E.ON och SSF förlängde sitt samarbetsavtal i ytterligare 
fyra år, 2009-2012. E.ON:s satsning på simkunnighet för 
de allra yngsta till vuxna och på elitsimidrotten visar på 
både engagemang och omtanke. Inom ramen för sponsor-
skapet ingår också de nyskapande riksomfattande projek-
ten Skolsimmet och Simkunnighetens Dag. Samarbetet 
mellan E.ON, Simförbundet och simidrottsföreningar 
i det fleråriga projektet ”Vattenprovet” har hittills låtit 
testa cirka 40 000 elever i årskurserna 1-9. Projektet är på 
många sätt både unikt och samhällsviktigt. 

Till mästerskapstävlingar har arrangörsortens kom-
munpolitiker bjudits in av E.ON, arrangörsklubben och 
SSF till att ta Vattenprovet för att sätta ytterligare fokus 
på vikten av simkunnighet. Detta har skapat bra PR för 
samtliga inblandade.

Under 2008 har SSF tecknat nya fleråriga samarbets-
avtal; med ARENA för sim- och simhopplandslagen, 
Nordisk Kellogg’s för den riksomfattande skolsimtäv-
lingen ”Kellogg’s Bästa Fyran”,  Scandic som Svenska 
Simförbundets officiella hotell, och Fram Foods AB 
med Isbjörnens Kaviar för Sveriges Sommarsimskolor.

Viktiga samarbetspartners under 2008 för Simförbun-
det har bland annat också varit Borås Stad, Eriksdals-
badet, Folksam, Göteborg & Co, Speedo, Stockholm 
Visitors Board, AB Sporrong, Svenska Resebolaget, 
TYR, Viking Line med flera.

Ett tack riktas till alla Mästerskapsarrangörer som på 
ett utomordentligt sett medverkat till att SSF:s sponso-
rer fått överenskommen exponering och lite till.
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Utbildningstimmar i distrikten 2008 

Blekinge 855
Dalarna �14
Gotland �0
Gästrikland 84
Hälsingland 1 079
Medelpad �8
Mellannorrland ��
Norrbotten �4
Närke-Västmanland � 566
Skåne � �70
Småland 5 14�
Stockholm 8 467
Södermanland 94�
uppland 89
Värmland 1 055
Västerbotten �04
Västsvenska � 884
Östergötland 149
 
Summa utbildningstimmar 28 314



��

Hög kvalitet på funktionärs-
staben
Regelkommittén (RK) består vid årets utgång av 
tre ledamöter. Under året har en ledamot lämnat 
kommittén. Alla tre har i dag sin hemvist inom 
simningen. RK kan dock vid behov adjungera repre-
sentant från de andra simidrotterna. RK tillsätter de 
ledande funktionärerna, tävlingsledare och starter, 
vid viktigare nationella tävlingar i simning liksom 
vid internationella tävlingar i Sverige. Vid nomine-
ringar av funktionärer till internationella mästerskap 
lämnar RK förslag till styrelsen.

Under året har en av förbundsfunktionärerna i 
simning lämnat sitt uppdrag. Antalet förbundsfunk-
tionärer är nu 21 st. Av dessa har två behörighet som 
tävlingsledare och starter, 17 som enbart tävlingsle-
dare och två som enbart starter. 

SSF har under 2008 haft nedan antal av de interna-
tionella förbunden godkända funktionärer

 FINA LEN
Simning 6 ref. � start -
Hopp 11 1�
Vattenpolo   1   �
Konstsim   6   5
Masters   �   �
Öppet vatten   0   0

FINA har sedan ett par år tillämpat en regel som 
innebär att som internationell funktionär accepteras 
bara den som under tjänstgöringsperioden, fyra år, 
inte uppnår en ålder av 60 år. En föryngring av grup-
pen förbundsfunktionärer är därför nödvändig. Det 
har därför initierats ett arbete att finna former för 
att på lämpligt sätt utnyttja de äldres erfarenheter i 
samverkan med yngre domargrupper vid tävlingar.

RK har tillsatt ledande funktionärer som tävlingsle-
dare och starters vid samtliga nationella mästerskap 
och Grand Prix-tävlingar.

Vid FINA/Arena Swimming World Cup i Stock-
holm utgjordes tävlingsledningen, i enlighet med de 
krav FINA ställer, av två tävlingsledare och starters 
med internationell behörighet. Flera av de övriga 
förbundsfunktionärerna deltog i olika funktionärs-
uppgifter på bassängkanten.

Vid internationella mästerskap i simning hade SSF 
en utsänd funktionär vid, EM i Eindhoven, VM i 
Manchester och vid EM i Rijeka

Vid EM i Eindhoven fanns dessutom en svensk 
starter på startbryggan på direkt inbjudan från LEN. 
En utomordentligt god indikation på den svenska 
funktionärsstabens kvalitet.

Ständig utbildning 
En av RK:s viktigaste uppgifter är att svara för SSF:s 
utbildningsmaterial för utbildning av funktionärer på 
olika stadier. Till detta kommer att på ett så effektivt 
sätt som möjligt informera om nyheter i regelmateri-
en och svara för en mer direkt kompetensutveckling 
för funktionärsutbildare och ledande funktionärer i 
hela organisationen.

Som ett led i detta arbete genomförde RK ett för-
bundsfunktionärsseminarium följt av ett nationellt 
tregelsymposium i Jönköping i oktober med 17 
resektive. 58 deltagare. Här lämnades information 
från Manchesterkonferensen. Klargörande diskus-
sioner fördes kring detaljer i bröstsimvändningen. 
En representant för det finska simförbundet, Bror  
Myllykoski, FINA-domare, hade särskilt bjudits in 
av RK för att informera om den domareförening som 
är under bildande i Finland. Han lämnade dessutom 
en inspirerande information om Island Games som 
under 2009 äger rum på Åland. I samband med sym-
posiet träffades en överenskommelse att från svensk 
sida stötta den finland-svenska funktionärskåren 
med svenskspråkigt utbildningsmaterial.

I november genomförde RK en kurs för utbildning 
av funktionärsutbildare (KLÄRK). Antalet deltagare 
var tio från Norrbotten i norr till Skåne i söder.

Nyheter publiceras på hemsidan
Underhand har nyheter i regelverket beslutade vid 
årsmötet publicerats på SSF:s hemsida. RK har i en-
lighet med sitt uppdrag stöttat SSF:s olika organ vid 
tolkning och information om regelverkets innehåll. 
Ett stort antal kontakter har förekommit med såväl 
kansli som föreningar och enskilda medlemmar. RK:s 
ordförande har under senare hälften av året deltagit i 
arbetet med att arbeta fram en ny stadga för SSF.

utbildning
Konferens Idrottsutveckling genomfördes i Växjö 
19-21 september med cirka 160 deltagare. Konfe-
rensen vände sig till olika ledarkategorier i simklub-
barna; organisationsledare, simtränare och simlärare. 
David Lega inledde konferensen för samtliga med en 
inspirerande föreläsning. Därefter var programmet i 
huvudsak uppdelat mellan de olika ledarkategorierna.

Nordisk simlärarkonferens arrangerades 24-26 okto-
ber på Island. SSF var representerade med fem perso-
ner; två från kansliet och tre från simkommittén. 

Svenska Simförbundet deltog med en monter vid 
Skoldagarna i Malmö 27-29 oktober. Skoldagarna 
är en mässa för lärare och annan personal i skolan. 
Framförallt marknadsfördes simkunnighet i allmän-
het, Skolsimmet, Bästa Fyran och simlärarutbild-
ningen. 

Magnus Kjellberg föreläste under rubriken ”Viktiga 
val för världsresultat” vid två tillfällen: i samband 
med World Cup och Sum-Sim i november. Totalt 
deltog cirka 90 personer, mestadels tränare, i dessa 
föreläsningar. En uppföljning av dessa gjordes i 
samband med sim-SM i form av en idédiskussion där 
cirka 25 personer deltog.

I samband med SM i Eriksdalsbadet föreläste  
Michael Stones för ett 30-tal deltagare under rub-
riken ”Sensationella genombrott av Göteborgssim-
mare”.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning

Svenska Simförbundet ska stödja simsporten på både elit- och breddnivå.

medlemmar

Antal föreningar som är medlemmar uppgår till 333 st.

resultat och ställning

Svenska Simförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag. I omsättningen för år 2007 och 2008 
ingår bidrag från SOK som tidigare år nettoredovisats.

 2008 2007 2006 2005
omsättning �� 7�8 �� 08� �7 595 �9 6��
Resultat         9   -�11     114     1�6
Balansomslutning 10 5�� 11 06� 11 7�8 1� 149
Antal anställda 14 14 1� 1�
Varav kansliet 1� 11 10 10

Förslag till disposition aV årets resultat

Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat:

Balanserat resultat ............. 6 ��6
Årets resultat ....................        9
Överföres i ny räkning ......... 6 ��5
 

Svenska Simförbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-
och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där annat ej anges.
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RESuLTATRÄKNING (KKR)

 2008 2007
  
intäkter      
Verksamhetsintäkter, not 1 �� �05 �1 765
Förlagsverksamhet 6 551 6 694
Internationella evenemang, not � � 88� � 6��
   
SUMMA INTÄKTER 33 738 32 082
    
  
kostnader      
Förbundskostnader, not � -16 101 -1� �8�
Övriga externa kostnader -� �11 -� 159
personalkostnader, not 4 -9 �56 -9 918
Avskrivningar, not 7 -4�8 -487
Kostnader sålda varor -1 68� -1 477
Internationella evenemang, not � -4 0�0 -4 00�
  
SUMMA KOSTNADER -33 819 -32 326
    
VERKSAMHETENS RESULTAT -81 -244
  
Resultat värdepapper, not 5 1 -
Ränteintäkter och liknande poster, not 6 �06 96
Räntekostnader och liknande poster, not 6 -16 -6�
Övr finansiella kostnader, not 6 -106 -
Kursvinst WC 08 5 -
    
  
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 9 -211
   
ÅRETS RESULTAT 9 -211
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BALANSRÄKNING (KKR)
 2008 2007
tillgångar 
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar, not 7 �0 40 
Inventarier, not 7 ��8 499 
    
SUMMA INVENTARIER & IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 268 539 
    
Andra långfristiga fordringar 0 0
  
SuMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0  
   
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 268 539
   
omsättningstillgångar
Varulager 1 6�6 1 850
    
SUMMA VARULAGER 1 636 1 850 
    
kortFristiga Fordringar  
Kundfordringar 1 8�� 1 8�6 
Övriga fordringar 16 4� 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, not 8 1 9�1 1 896 
    
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 3 780 3 774 
    
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar, not 9 4 �4� 4 19� 
   
SUMMA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 4 343 4 193
    
Kassa och bank 505 707 
    
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 505 707
  
SUMMA TILLGÅNGAR 10 532 11 063 
  
eget kapital och skulder
Eget kapital, not 10  
Balanserat kapital 6 �17 6 4�8 
Årets resultat 9 -�11 
  
SUMMA EGET KAPITAL 6 226 6 217 
   
Långfristiga skulder    
Övriga skulder, not 11 84� 1 0�9 
   
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 843 1 029
   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 1 707 � 077 
Övriga kortfristiga skulder 5�� 465 
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not 1� 1 ��� 1 �75 
    
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 3 463 3 817
    
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 532 11 063 
Ställda säkerheter - -
Ansvarförbindelser - -
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redoVisningsprinciper   
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd  
för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade 
i jämförelse med föregående år.  Intäkter redovisas till 
det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Bidrag redovisas  normalt enligt kontantprincipen. 
Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras 
bidraget över denna period. Varulagret är värderat till 
anskaffningsvärde. Bokfört värde överstiger inte verkligt 
värde.  Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas 
till balansdagens kurs.   
 2008 2007
 
Not 1 - Verksamhetsintäkter  
Sponsring, reklam, annonser 5 �09 4 5��
Medlemsavgifter och licenser � 508 � 5�9
Bidrag 
Riksidrottsförbundet 10 9�4 10 ��0
Sveriges olympiska Kommitté � 499 � �9�
Övriga intäkter 165 
Summa �� �05 �1 765
  
Not 2 - Internationella evenemang   
Intäkter   
Arena Diving Champions Cup 1 085 1 078
World Cup Stockholm 08 � 7�� -
World Cup Stockholm 07 75 � 545
Summa � 88� � 6��
   
Kostnader   
Arena Diving Champions Cup 1 049 1 097
World Cup Stockholm � 981 � 905
Summa 4 0�0 4 00�
  
Not 3 - Upplysning om verksamhetskostnader  
Idrottskostnader 1� �71 10 749
Övriga förbundskostnader � 8�0 � 5�4
Summa 16 101 1� �8�

Not 4 - Medeltalet anställda, löner, andra 
ersättningar och sociala kostnader   
Medeltal anställda
Kvinnor 7 7
Män 7 7
Totalt 14 14

 Antal styrelseledamöter har under året varit 
9 st, 4 kvinnor och 5 män.   
  
Löner och andra ersättningar
Styrelse - -
Anställda 5 904 6 �86
Ersättning övriga 768 800
Summa löner och ersättningar 6 67� 7 186
   
Sociala avgifter enligt lag 
och avtal � �95 � 160
Sociala avgifter enligt lag 
och avtal �007 �0 
pensionskostnader �69 57�
Summa löner, ersättningar och 
sociala avgifter 9 �56 9 918
   
Total sjukfrånvaro som en andel av  1 �
ordinarie arbetstid, %   

Not 5 - Resultat från övriga värdepapper  
utdelningar 1 -

  

Not 6 - Övriga ränteintäkter och liknande poster 
  
Ränteintäkter 89 8�
Räntekostnader -15 -8
Kursvinster 117 1�
Kursförluster -1 -55
Övr finansiella kostnader -106 
Summa 84 ��
   
Not 7 - Inventarier & immateriella tillgångar  
Ingående anskaffningsvärde � 656 � 561
Årets investeringar 168 95
omklassificering - -
Försäljning och utrangering -�14 -

utgående ackumulerade   
anskaffningsvärden � 510 � 656
Ingående avskrivning enligt plan -� 117 -1 6�0
omklassificering �1� 
Årets avskrivning -4�8 -487
   
utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -� �4� -� 117
Avskrivningar över plan 0 0
Bokfört värde �68 5�9
   
Inventarierna skrivs av med �0-�0 % årligen.  

Not 8 - Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter   
Förutbetalda hyror 0 �
upplupna intäkter 1 1�� �51
Övriga poster 808 1 54�
Summa 1 9�1 1 896
   
Not 9 - Övriga kortfristiga placeringar  
Nordea likviditetsinvest 
1446 �9 �4��8 � 64� 1 901
Nordea likviditetsfond 77 10�
Nordea donationsmedelsfond 544 656
Nordea likviditetsinvest 
1566 81 09100 ��� �70
Folksam obligationsfond 105 104
Nordea aktieindexobligation 
Sverige Etik 0 ���
Nordea aktieindexobligation
Europa  �00 ���
Nordea aktieindexobligation
Norden 400 440
pool�Tusen 5� 5�
Summa 4 �4� 4 19�

Not 10 - Förändring av eget kapital  
  Balanserat Ändamåls-
  kapital bestämt
Ingående balans  6 4�8 -
 utnyttjande av ändamåls- 
bestämda medel  - -
 Reservering av ändamåls-   
bestämda medel  - -
Överfört resultat  -�11 

Årets resultat  9  
utgående balans  6 ��6 - 
  
Not 11 - Övriga skulder   
Fonder   
Simidrottarfond  6�1 759
ulrikafonden ��� �70
Summa 84� 1 0�9

Not 12 - Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter   
Semesterlöner 184 �4�
upplupna sociala avgifter �60 �94
Övriga poster 779 6�9
Summa 1 ��� 1 �75
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REVISIoNSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Svenska Simförbundet, 
Org nr 802002-9719

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens förvaltning i Svenska Simförbundet 
för år 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av 
min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att jag har planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefat-
tar att granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort 
när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen 
eller förbundets stadgar. Jag anser att min revision ger
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningslagens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte 
handlat i strid med förbundets stadgar. Jag tillstyrker 
att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm i mars 2009 
 

Bertil Raue
Auktoriserad revisor
Av SSF årsmöte 2008 utsedd revisor   
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Märke

Baddaren blå 40 0�9

Baddaren gul 17 50�

Sköldpaddan �� 814

pingvin silver �� 159

pingvin guld 18 177

Hajen brons 14 ��8

Hajen silver 11 441

Hajen guld 5 968

Fisken silver �6 74�

Fisken guld �4 711

Järnmärket 17 486

Bronsmärket 8 945

Silvermärket 5 776

Kandidaten � 7��

Vattenprovet 7 8�4

Summa 248 545

Antal sålda märken �008

Simsättsmärken

Fjäril 68�

Ryggsim 1 �77

Bröstsim 1 64�

Crawl 1 �76

Summa simsättsmärken 4 878

Övrigt

Simborgarmärken 41 754

Kilometermärken 7 018

Diplom �4 990

Magistermärken

Järnmagistern 1 58�

Bronsmagistern 89�

Silvermagistern 648

Guldmagistern 651

Guld m emalj 8�

påbyggnadsplakett o Elitmärke

plakett brons 75

plakett silver 45

plakett guld 40

Elitmärke 4�

Summa magistermärken 4 178

Pokaler simlinjen

Liten 406

Mellan �84

Stor 180

Plaketter simlinjen

Brons 15�

Silver 150

Guld 1�5

Simhoppsmärken 5�5
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Märkesförsäljning i Skr per distrikt 

Blekinge 171 569
Dalarna 158 418
Gotland �0 89�
Gästrikland �0 850
Hälsingland 41 414
Medelpad 71 58�
Mellannorrland 8� �18
Norrbotten 70 �5�
Närke/Västmanland ��� 101
Skåne 1 ��1 889
Småland 5�0 ��1
Södermanland ��6 140
Stockholm 894 749
uppland �00 �8�
Värmland �6� 780
Västerbotten 1�5 481
Västsvenska 1 �89 505
Östergötland �6� 169
Summa 6 204 715

Antal licensierade simidrottare �008

Ålder Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Masters 
(sim+hopp)

Herrar Damer Herrar Damer Herrar Damer Herrar Damer Herrar Damer

0-1� 1 9�9 � 168 �� �9 1 10 �7 14

1�-16 1 5�9 � 184 �6 75 1 50 1�6 ��

17- 840 7�4 18 �4 0 �0 ��9 50 �16 147

Totalt 10 394 215 82 499 463
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FÖRTJÄNSTMEDALJ I GuLD
Gunnar Cornelius, Ronneby SS
Marianne Hörding, Väsby SS
Bengt Lundell, Väsby SS
Kenneth Magnusson, Väsby SS
Kjellåke Nordström, Visby
Sören Stegius, Solna
Leif Söderdahl, Visby

FÖRGyLLT FÖRTJÄNSTTECKEN
Johan Björkegren, Väsby SS
Börje Jacobsson, Stockholm

FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER
Helene Akker, Väsby SS
Stefan Flink, Borlänge SS
Göran Linday, SS04

FÖRTJÄNSTDIpLoM
Anna Berntsen, Väsby SS
Kenth Eklund, Norrtälje SK
Marcus Ekman, Stockholm
Leif Ericson, Väsby SS
Sofia Garametsos, Linköping
Mikael Gardell, Norrtälje SK
Lisa Johannesson, Väsby SS
Stefan pettersson, Väsby SS
Marie Westholm, Norrtälje SK
peter Westholm, Norrtälje SK
Irene Årstein-Fürst, Väsby SS

pLAKETT I FÖRGyLLT SILVER
Cornel Marculescu, FINA

SToRA GRABBAR
4�9  Joline Höstman, Göteborg Sim
440  Sarah Sjöström, Södertörns SS
441  Claire Hedenskog, Göteborg Sim
44�  Rebecca Ejdervik, Täby Sim
44�  petra Granlund, Väsby SS
444  Jonas persson, Malmö KK
445  Anna Gleisner, Järfälla S
446  Sara Lidh, Järfälla S

utmärkelser �008
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Antal licensierade simidrottare �008



��

	 Klubb	 Simning	 Masters	 Hopp	 Konstsim	 Polo	 Totalt

	 	 	 	 	 	 	 	

1	 LASS	 4.607	 166	 	 	 632	 5.405

2	 SK	Neptun	 3.008	 112	 671	 188	 200	 4.179

3	 Malmö	KK	 2.085	 86	 1.626	 	 	 3.797

4	 Helsingborgs	S	 3.578	 	 	 	 	 3.578

5	 Täby	Sim	 2.464	 233	 	 378	 	 3.075

6	 Jönköpings	SS	 2.429	 21	 493	 95	 	 3.038

7	 Polisens	IF	 907	 220	 1.436,5	 	 240	 2.803,5

8	 Göteborg	Sim	 2.518,5	 122	 	 	 42	 2.682,5

9	 Väsby	SS	 2.510,5	 14	 	 	 	 2.524,5

10	 Spårvägen	SF	 2.207	 	 	 	 	 2.207

11	 Södertörns	SS	 1.960,5	 40	 	 	 	 2.000,5

12	 SK	RAN	 1.439,5	 	 	 	 288	 1.727,5

13	 Uddevalla	Sim	 1.624	 	 	 	 	 1.624

14	 Sundsvalls	SS	 1.525,5	 17	 	 	 	 1.542,5

15	 Västerås	SS	 1.344	 5	 	 	 72	 1.421

16	 Mölndals	ASS	 1.349	 	 	 	 	 1.349

17	 Järfälla	S	 657	 	 	 196	 480	 1.333

18	 Norrköpings	KK	 1.079	 26	 	 	 	 1.105

19	 Upsala	S	 1.013	 	 	 	 	 1.013

20	 Örebro	SA	 43	 	 20	 787	 	 850

21	 Ystads	SS	 726	 26	 	 	 	 752

22	 Skäret	SS	 736	 	 	 	 	 736

23	 Sjöbo	SS	 686	 	 	 	 	 686

24	 Trelleborg	Kappsim	 673,5	 	 	 	 	 673,5

25	 Södertälje	SS	 287	 178	 202	 	 	 667

26	 SKK	 303	 32	 	 	 256	 591

27	 Skövde	SS	 571,5	 	 	 	 	 571,5

28	 Växjö	SS	 201	 31	 	 336	 	 568

29	 SoIK	Hellas	 	 308	 	 	 228	 536

30	 Varberg-Falkenbergs	S	 434	 81	 	 	 	 515

31	 SK	Poseidon	 169	 44	 272	 	 	 485

32	 Karlstads	SS	 219	 100	 	 	 126	 445

33	 Oskarshamns	SS	 432	 	 	 	 	 432

34	 SS	Iden	 426	 	 	 	 	 426

35	 SK	Ägir	 410,5	 	 	 	 	 410,5

36	 Bofors	SHK	 	 	 370	 	 	 370

37	 Umeå	SS	 364,5	 	 	 	 	 364,5

38	 SK	Elfsborg	 289	 63	 	 	 	 352

39	 SIK	Göteborg	 	 	 193,5	 153	 	 346,5

40	 Motala	SS	 322	 9	 	 	 	 331

41	 Vellinge-Näset	SK	 328,5	 	 	 	 	 328,5

42	 Österlen	Sim	 324,5	 	 	 	 	 324,5

43	 SK	Laxen	 242,5	 54	 	 	 	 296,5

44	 SK	Triton	 294,5	 	 	 	 	 294,5

45	 Karlskrona	SS	 291	 	 	 	 	 291

	 SK	S	02	 291	 	 	 	 	 291

47	 Karlskoga	SF	 223	 14	 	 	 	 237

48	 SS	Delfin	 231,5	 	 	 	 	 231,5

49	 Kungsbacka	SS	 181	 38	 	 	 	 219

50	 SK	Lödde	 199	 	 	 	 	 199

51	 Alingsås	SLS	 194	 	 	 	 	 194

52	 SK	Sydsim	 187	 	 	 	 	 187

53	 Botkyrka-Rönninge	SS	 181	 	 	 	 	 181

54	 Solna	Sundbybergs	SS	04	96	 74	 	 	 	 170

	 Turebergs	SK	 131	 39	 	 	 	 170

56	 Tyresö	SS	 141	 	 	 	 	 141

Klubb	 Simning	 Masters	 Hopp	 Konstsim	 Polo	 Totalt

57	 Kalmar	S	 126	 	 	 	 	 126

58	 Trollhättans	SS	 123	 	 	 	 	 123

59	 Blå	SHK	 	 81	 39	 	 	 120

60	 Bollnäs	SS	 103	 14	 	 	 	 117

61	 Tunafors	SK	 106	 	 	 	 	 106

62	 SK	Hajen	 96,5	 	 	 	 	 96,5

63	 Kungälvs	SS	 93	 	 	 	 	 93

	 IFK	Lidingö	SK	 	 93	 	 	 	 93

65	 SK	Nautilus	 56	 31	 	 	 	 87

66	 Falu	SS	 8	 	 	 	 78	 86

67	 KSLS	 44,5	 34	 	 	 	 78,5

68	 Karlshamns	SK	 73,5	 	 	 	 	 73,5

69	 Säffle	SS	 68	 3	 	 	 	 71

70	 Ronneby	SS	 	 10	 	 	 60	 70

71	 Söderhamns	SS	 67	 	 	 	 	 67

72	 Ludvika	SS	 66,5	 	 	 	 	 66,5

73	 Hudiksvalls	SS	 	 61	 	 	 	 61

74	 Eslövs	SS	 60	 	 	 	 	 60

75	 Värnamo	SS	 49	 	 	 	 	 49

76	 Trelleborgs	SS	 47	 	 	 	 	 47

77	 Norrtälje	SK	 45	 	 	 	 	 45

78	 Ängelholms	SS	 43	 	 	 	 	 43

	 Markaryds	SS	 43	 	 	 	 	 43

80	 Danderyds	SC	 33	 8	 	 	 	 41

81	 Östra	Sörmlands	BSK	 40	 	 	 	 	 40

82	 Kristinehamns	SS	 37	 	 	 	 	 37

83	 Luleå	SS	 	 36	 	 	 	 36

	 Wisby	SS	 36	 	 	 	 	 36

85	 Landskrona	S	 33,5	 	 	 	 	 33,5

86	 Sim	Team	Engelholm	 2	 29	 	 	 	 31

87	 Katrineholms	SS	 28	 	 	 	 	 28

88	 Saltsjöbadens	IF	 23	 5	 	 	 	 28

89	 Hultsfreds	SS	 27	 	 	 	 	 27

	 Hvetlanda	SS	 27	 	 	 	 	 27

91	 Deje	SS	 21	 	 	 	 	 21

	 SK	ENA	 21	 	 	 	 	 21

93	 Anderstorps	SS	 20	 	 	 	 	 20

94	 SK	Götene	 18,5	 	 	 	 	 18,5

95	 Ängelholms	VP	 	 	 	 	 18	 18

96	 Sala	SS	 17	 	 	 	 	 17

97	 Höganäs	SS	 13	 	 	 	 	 13

98	 Sollefteå	ASS	 	 12	 	 	 	 12

99	 Alvesta	SS	 10	 	 	 	 	 10

	 Mariestads	SS	 	 10	 	 	 	 10

101	 Falköpings	SS	 9	 	 	 	 	 9

102	 Skuru	IK	 	 8	 	 	 	 8

103	 S	71	 6	 	 	 	 	 6

	 Åkersberga	SS	 6	 	 	 	 	 6

	 Älmhults	SS	 6	 	 	 	 	 6

106	 Karlsborgs	SK	 5	 	 	 	 	 5

	 Ljungby	SS	 5	 	 	 	 	 5

108	 Västerviks	SS	 4	 	 	 	 	 4

109	 Stockholm	Dolphins	SC	 	 3	 	 	 	 3

	 Örnsköldsviks	ASS	 3	 	 	 	 	 3

111	 Filipstads	SK	 2	 	 	 	 	 2

	 Nässjö	SLS	 2	 	 	 	 	 2

SM poÄNG �008S
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Svenska mästare �008
Simning – SM i Stockholm 27-30 november 2008 – 25 m bassäng

Frisim Damer Herrar

50 m Therese Alshammar, 
Täby Sim

��,80 Marcus pihl, LASS �1,71

100 m Josefin Lillhage, 
Väsby SS

5�,14 Corentin poels,
Göteborg Sim

48,48

�00 m petra Granlund,
 Väsby SS

1.55,6� Radovan Siljevski, SK 
Neptun

1.46,61

400 m Eva Berglund, 
Jönköpings SS

4.1�,�7 Simon Sjödin, SK 
Neptun

�.49,10

800/1500 m Eva Berglund, 
Jönköpings SS

8.41,59 Christoffer Wallin, 
Helsingborg

4 x 50 m Täby Sim 1.�9,14 SK Neptun 1.�6,8�

4 x 100 m Väsby SS �.�6,9� SK Neptun �.1�,0�

4 x �00 m Väsby SS 7.51,9� SK Neptun 7.18,6�

Ryggsim

50 m Lovisa Ericsson, 
Täby Sim

�7,4� Michael Kostesic, 
NKK

�5,�6

100 m Lovisa Ericsson, 
Täby Sim

59,56 Konstantin Sundin, 
Spårvägen SF

54,7�

�00 m Ellenor Lindborg, 
Trelleborg K-sim

�.10,80 Mattias Carlsson, 
uddevalla Sim

1.57,65

Bröstsim

50 m Rebecca Ejdervik, 
Täby Sim

�0,61 Martin Gustafsson, 
Malmö KK

�7,1�

100 m Rebecca Ejdervik, 
Täby Sim

1.06,50 Martin Gustafsson, 
Malmö KK

59,44

�00 m Joline Höstman, 
Göteborg Sim

�.��,0� Martin Gustafsson, 
Malmö KK

�.09,�9

Fjärilsim

50 m Therese Alshammar, 
SK Neptun

�5,44 Lars Frölander, 
LASS

��,49

100 m Sarah Sjöström, 
Södertörns SS

56,91 Erik Andersson, 
LASS

5�,60

�00 m petra Granlund, 
Väsby SS

�.06,70 Linus Junefelt, 
Jönköpings SS

1.57,88

Medley

100 m Josefin Lillhage, 
Väsby SS

59,84 per Nylin, NKK 54,51

�00 m Stina Gardell, 
Spårvägen SF

�.1�,�6 Simon Sjödin, SK 
Neptun

1.59,5�

400 m Eva Berglund, 
Jönköpings SS

4.�9,89 Simon Sjödin, SK 
Neptun

4.1�,08

4 x 50 m Täby Sim 1.48,11 SK Neptun 1.�7,�4

4 x 100 m Täby Sim �.58,88 SK Neptun �.�5,�0
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Klubb	 Simning	 Masters	 Hopp	 Konstsim	 Polo	 Totalt

57	 Kalmar	S	 126	 	 	 	 	 126

58	 Trollhättans	SS	 123	 	 	 	 	 123

59	 Blå	SHK	 	 81	 39	 	 	 120

60	 Bollnäs	SS	 103	 14	 	 	 	 117

61	 Tunafors	SK	 106	 	 	 	 	 106

62	 SK	Hajen	 96,5	 	 	 	 	 96,5

63	 Kungälvs	SS	 93	 	 	 	 	 93

	 IFK	Lidingö	SK	 	 93	 	 	 	 93

65	 SK	Nautilus	 56	 31	 	 	 	 87

66	 Falu	SS	 8	 	 	 	 78	 86

67	 KSLS	 44,5	 34	 	 	 	 78,5

68	 Karlshamns	SK	 73,5	 	 	 	 	 73,5

69	 Säffle	SS	 68	 3	 	 	 	 71

70	 Ronneby	SS	 	 10	 	 	 60	 70

71	 Söderhamns	SS	 67	 	 	 	 	 67

72	 Ludvika	SS	 66,5	 	 	 	 	 66,5

73	 Hudiksvalls	SS	 	 61	 	 	 	 61

74	 Eslövs	SS	 60	 	 	 	 	 60

75	 Värnamo	SS	 49	 	 	 	 	 49

76	 Trelleborgs	SS	 47	 	 	 	 	 47

77	 Norrtälje	SK	 45	 	 	 	 	 45

78	 Ängelholms	SS	 43	 	 	 	 	 43

	 Markaryds	SS	 43	 	 	 	 	 43

80	 Danderyds	SC	 33	 8	 	 	 	 41

81	 Östra	Sörmlands	BSK	 40	 	 	 	 	 40

82	 Kristinehamns	SS	 37	 	 	 	 	 37

83	 Luleå	SS	 	 36	 	 	 	 36

	 Wisby	SS	 36	 	 	 	 	 36

85	 Landskrona	S	 33,5	 	 	 	 	 33,5

86	 Sim	Team	Engelholm	 2	 29	 	 	 	 31

87	 Katrineholms	SS	 28	 	 	 	 	 28

88	 Saltsjöbadens	IF	 23	 5	 	 	 	 28

89	 Hultsfreds	SS	 27	 	 	 	 	 27

	 Hvetlanda	SS	 27	 	 	 	 	 27

91	 Deje	SS	 21	 	 	 	 	 21

	 SK	ENA	 21	 	 	 	 	 21

93	 Anderstorps	SS	 20	 	 	 	 	 20

94	 SK	Götene	 18,5	 	 	 	 	 18,5

95	 Ängelholms	VP	 	 	 	 	 18	 18

96	 Sala	SS	 17	 	 	 	 	 17

97	 Höganäs	SS	 13	 	 	 	 	 13

98	 Sollefteå	ASS	 	 12	 	 	 	 12

99	 Alvesta	SS	 10	 	 	 	 	 10

	 Mariestads	SS	 	 10	 	 	 	 10

101	 Falköpings	SS	 9	 	 	 	 	 9

102	 Skuru	IK	 	 8	 	 	 	 8

103	 S	71	 6	 	 	 	 	 6

	 Åkersberga	SS	 6	 	 	 	 	 6

	 Älmhults	SS	 6	 	 	 	 	 6

106	 Karlsborgs	SK	 5	 	 	 	 	 5

	 Ljungby	SS	 5	 	 	 	 	 5

108	 Västerviks	SS	 4	 	 	 	 	 4

109	 Stockholm	Dolphins	SC	 	 3	 	 	 	 3

	 Örnsköldsviks	ASS	 3	 	 	 	 	 3

111	 Filipstads	SK	 2	 	 	 	 	 2

	 Nässjö	SLS	 2	 	 	 	 	 2
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Svenska mästare �008
Simning – SM i Norrköping 16-20 juli, 2008 – 50 m bassäng

Frisim Damer Herrar

50 m Therese Alshammar, 
SK Neptun

�4,80 Mathias Hagenneier, 
SK Laxen

��,�0

100 m Josefin Lillhage, 
Väsby SS

54,7� Christoffer Wikström, 
upsala S

50,90

�00 m Josefin Lillhage, 
Väsby SS

1.59,�4 Christoffer Wikström, 
upsala S

1.5�,�4

400 m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

4.1�,�9 Linus Junefelt, 
Jönköpings SS

4.00,57

800m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

8.41,86 Linus Junefelt, 
Jönköpings SS

8.�5,6�

1500 m Gabriella Fagundez, 
SK Ran

16.5�,11 Linus Junefelt, 
Jönköpings SS

16.09,7�

4 x 100 m Väsby SS �.44,�4 SK Neptun �.��,06

4 x �00 m Väsby SS 8.09,81 Malmö KK 7.��,91

Ryggsim

50 m Magdalena Kuras, 
Malmö KK

�9,71 pontus Renholm, 
polisens IF

�5,46

100 m Sarah Sjöström, 
Södertörns SS

1.0�,94 pontus Renholm, 
polisens IF

56,01

�00 m Carin Möller,
 Spårvägens SF

�.16,�� Mattias Carlsson, 
uddevalla Sim

�.06,�5

Bröstsim

50 m Rebecca Ejdervik, 
Täby Sim

�1,4� Martin Gustafsson, 
Malmö KK

�7,9�

100 m Joline Höstman, 
Göteborg Sim

1.08,�5 Mattias Kahlin, 
Västerås SS

1.0�,17

�00 m Joline Höstman, 
Göteborg Sim

�.�9,68 Anton Lagerqvist, 
Göteborg Sim

�.�1,19

Fjärilsim

50 m Therese Alshammar, 
SK Neptun

�5,71 Lars Frölander, LASS ��,56

100 m Sarah Sjöström, 
Södertörns SS

58,55 Lars Frölander, LASS 5�,4�

�00 m petra Granlund, 
Väsby SS

�.1�,�5 Linus Junefelt, 
Jönköpings SS

�.04,07

Medley

�00 m Josefin Lillhage, 
Väsby SS

�.15,8� Erik Samuelsson, 
Väsby SS

�.05,�6

400 m Sara Thydén, 
Väsby SS

4.50,�1 Christoffer Wallin, 
Helsingborgs S

4.��,51

4 x 100 m SK Ran 4.1�,17 Malmö KK �.4�,77
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Svenska Mästare �008
SIMHopp
Inne-SM Ute-SM

Svikthopp 1 m     
Anna Lindberg Bofors SHK �74,�0 p Anna Lindberg Bofors SHK �8�,85 p
José Egana SK Neptun ��9,40 p Magnus Frick polisens IF �87,65 p

Svikthopp 3 m
Elina Eggers SK Neptun �88,10 p Anna Lindberg Bofors SHK ��8,�0 p
Christofer Eskilsson Malmö KK �61,95 p Magnus Frick polisens IF �50,10 p

Höga hopp
Elina Eggers SK Neptun ���,15 p Elina Eggers SK Neptun �11,80 p
Robin Johansson SK Neptun �40,60 p Christofer Eskilsson Malmö KK �4�,65 p

KoNSTSIM
Solo Hanna Gustavsson Växjö SS 8�.��4 poäng
Par Sara Mehdin/Fanny Rådström Örebro SA 74.�51 poäng
Lag Malin Gerdin, Julia Hallström, Anna Högdal, Örebro SA 70.501 poäng
 Sara Mehdin, Fanny Rådström, Sara Skoogh
 
Kombination Josefine Eibes, Caroline Eriksson-Rissve, Örebro SA 74.166 poäng
 Malin Gerdin, Julia Hallström, Rosanne Hatab, 
 Anna Högdal, Sara Mehdin, Fanny Rådström, Sara Skoogh

VATTENpoLo
Damer Linköpings ASS
 Linn Bengtsson, Lisa Berzelius, Salli Carlfjord, Andrea Davidsson, Charlotte  

Eriksson, Johanne Fallhagen, Julia Freter, Linn Larsson, Karin Lidén, Lina Nilsson, 
Sofie pettersson, Madeleine Stein, Erica Ström, Anna Zdolsek

Herrar SK Ran
 Gabor Harmat, peter Harmat, ola Jutner, Kalle Kallos, Magnus Karlsson, Niklas 

Lundin, Fredrik Lundqvist, Roger Lundqvist, Christoffer Marko-Varga, Marco 
Mestrovic, Gustav Minnhagen, Wiktor Mozalevski, David Nilsson,  Tobias Nilsson, 
Albert Szakacs
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Årsmöte i Stockholm
Förbundsmötet 2008 genomfördes i Stockholm den 26-27 april. Mötet leddes av Björn Lindquist.

Styrelse �008
Sven von Holst, ordförande
Pia Zätterström, vice ordförande
Rolf Alm
Susanne Brokop
Marcus Ekman
Ann-Christin Gustafsson
Eva-Marie Håkansson
Bengt Jönsson
Christer Magnusson

Röstlängd �008
Distrikt Antal föreningar Antal röster
Blekinge 5 1
Dalarna 1� �
Gotland � 1
Gästrikland 4 1
Hälsingland 5 1
Medelpad 4 1
Mellannorrland 1� �
Norrbotten 9 1
Närke/Västmanland 15 �
Skåne 55 7
Småland �� 5
Stockholm 49 6
Södermanland 17 �
uppland 15 �
Värmland 1� �
Västerbotten 17 �
Västsvenska 51 7
Östergötland 1� �
Summa  333 47

De �0 bästa SM-klubbarna �007
1. Linköpings ASS   
�. SK Neptun   
�. Malmö KK  
4. Jönköpings SS   
5. Täby Sim  
6. Helsingborgs S  
7. Spårvägen SF   
8. Göteborg Sim  
9. polisens IF  
10. Väsby SS  
11. SK Ran   
1�. Sundsvalls SS   
1�. Västerås SS  
14. Södertörns SS  
15. Skäret SS  
16. upsala S   
17. Örebro SA   
18. Järfälla S  
19. Sjöbo SS   
�0. ystad SA
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Glatt gäng som belönades med förbundets guld-
plakett.

Stig ohlsson avtackades som medaljnämndens 
ordförande. 

Jan Nordlund och Markus Ekman presenterar 
demokratiutredningen. 

Kjell Gyllensten mottar silverplakett av Sven von 
Holst. 
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organisation
Hedersledamot
Stig Ohlsson

Styrelsen
Sven von Holst, ordförande
Pia Zätterström, vice ordförande
Rolf Alm 
Susanne Brokop 
Marcus Ekman
Sofia Garametsos t o m april
Anki Gustafsson 
Eva-Marie Håkansson fr o m april
Bengt Jönsson 
Christer Magnusson

Revisorer
Bertil Raue
Ulrika Backenskiöld, suppleant

Valberedning
Stig-Arne Holmgren, ordförande
Birgitta Björk t o m april
Monica Grote 
Annika Gustafsson fr o m april
Jonas Henrysson t o m april
Börje Jacobsson
Peter Larsson fr o m april

Förbundets anställda
Jan Olsson, generalsekreterare
Marie Louise Bergh, kommunikationschef
Lena Björk, barn- och ungdomskonsulent t o m november
Ninna Haag-Stegius, administratör sjukskriven
Elisabeth Hanson, IT, ekonomi och administration
Karin Hellström, utbildningssamordnare
Mats Holmgren, ekonomiansvarig t o m november
Anders Höglund, simkunnighetsansvarig fr o m juni
Thomas Jansson, förbundskapten simning
Berth Johansson, idrottsadministratör, statistik
Anne Jönsson administratör (vikarie) 0,5 tjänst fr o m april t o m 
november
Magnus Kjellberg, FoU simning
Ulrika Knape-Lindberg, förbundskapten simhopp 0,8 tjänst
Kenneth Magnusson, projektledare WC simning 0.5 tjänst fr o m 
september
Lars Modin, informatör
Lena Möller ekonomiansvarig fr o m november
Ingmar Lundström, projektledare Masters-VM 2010
Annette Nordlund, konsulent idrott, tävling (konstsim/simhopp/
vattenpolo)
Annika Svanström, förlagsansvarig/marknadsassistent
Johan Wallberg, projektledare 0,5 tjänst
Christer Wohlin, marknadschef 
 

Ansvarsnämnden
Jan Ulmander, ordförande
Maria Ceder 
Folke Hammarström
Björn Lindquist
Claes Tollin

Antidopingkommittén
Bengt O Eriksson, ordförande
Susanne Brokop
Christer Magnusson
Ulf Kaustinen t o m april
Mathz Lindberg 
Ulrika Sandmark fr o m april

Medaljnämnden
Ensio Andersson, ordförande fr o m april
Stig Ohlsson, ordförande t o m april
Kenneth Magnusson fr o m april
Eva Nilsson
Sven-Håkan Paulsson t o m april
Toivo Öhman

Medicinska rådet
Susanne Brokop, ordförande
Pär Herbertsson

Regelkommittén
Jan Nordlund, ordförande
Inger Lindholm t o m oktober
Sune Lind
Birgitta Lindström

Hoppkommittén
Mathz Lindberg, ordförande
Josefine Askagården
Peter Axtelius 
Pär Berg t o m april
Lars Borgudd t o m april
Simon Chrisander fr o m april
Sofia Garametsos fr o m april
Sören Stegius

Konstsimkommittén
Anki Gustafsson, ansvarig

polokommittén
Gunnar Cornelius ordförande
Fredrik Armins
Kenneth Eriksson
Bert Svensson t o m augusti
Johann Zdolsek

Simkommittén
Barbro Olsson, ordförande
Lena Andersson-Stenquist
Anneli Blomberg 
Henrik Forsberg
Jens Fridorf
Pär Hyss
Robert Johnsson 

Masterskommittén
Hans Lindström, ordförande
Lars Ekdahl
Kent Hamberg
Kajsa Hugosson
Margit Ohlsson
Lena Palmér fr o m november
Bertil Wennberg t o m september
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Övriga uppdrag
FINA (Internationella simförbundet)
FINA Bureau
Gunnar Werner, Honorary Member
Hoppkommittén
Toivo Öhman
Coach Commission
Leif Carlsson Vice chairman

LEN (Europeiska simförbundet)
Styrelsen
Gunnar Werner, Honorary Member
Hoppkommittén
Toivo Öhman, Chairman t o m september
Mathz Lindberg fr o m oktober
Konstsimkommittén
Inger Lindholm t o m september
Masterskommittén
Lars Edstedt
Medicinska kommittén
Bengt o Eriksson, Chairman t o m september
Christer Magnusson fr o m oktober
polokommittén
Lars Fjärrstad t o m juni

Nordiska Simförbundet
Styrelsen
Sven von Holst

Nordic Education Group
Carola Sjödin

Sveriges olympiska Kommitté (SoK)
Styrelsen
per-Axel Eriksson

Sveriges olympiska Akademi
Inger Lindholm

RF:s Dopingkommission
Bengt o Eriksson v ordf.

SISu Idrottsutbildarna
Styrelsen
pia Zätterström, v ordf.

Riksidrottsnämnden
Toivo Öhman

Idrottsakademin
Styrelsen
Elisabeth Morris Elenbring

Bragdmedaljsjuryn
Sven von Holst
ulrika Knape-Lindberg

Gymnastik- och idrottshögskolan Stockholm
ulrika Knape-Lindberg

pooL � TuSEN
Bengt Jönsson, ordf.
Jan olsson
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Årets bästa 2008

Årets kvinnliga simmare: Sarah Sjöström, Södertörn SS

Årets manliga simmare: Stefan Nystrand, SK Neptun

Årets kvinnliga simhoppare: Anna Lindberg, Bofors SHK

Årets manlige simhoppare: Magnus Frick, Stockholmspolisens IF

Årets kvinnliga polospelare: Charlotte Eriksson, LASS

Årets manlige polospelare: Gabor Harmat, SK Ran

Årets konstsimmare: Malin Gerdin, Örebro SA

Årets kvinnliga simjunior: Joline Höstman, Göteborgs SIM

Årets manlige simjunior: Mattias Carlsson, uddevalla Sim

Årets simidrottstränare: Michael Stones, Göteborgs Sim

Årets simidrottsfunktionär: Lars Skåål, vattenpolo

Antal deltagande simmare i 
Sum-Sim region 2005-2008

År Antal flickor Antal pojkar Totalt antal

�005 1 ��4 917 � 141

�006 1 167 909 � 076

�007 1 175 91� � 087

�008 1 1�8 864 1 99�
  



Tack för ett gott samarbete under 2008

HUVUDSPONSOR FÖR SVENSKA SIMFÖRBUNDET

SPONSOR FÖR 
SVENSKA SIMLANDSLAGET

SPONSOR FÖR SVENSKA 
SIMHOPPLANDSLAGET OFFICIELL RESEBYRÅ

SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER

OFFICIELL LEVERANTÖR 
AV SIMMÄRKEN OCH 

IDROTTSPRISER


