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ÅR 2010 har varit ett 
framgångsrikt år 
för svensk sim- 
 idrott. EM i Buda-

pest var ett av Sveriges bästa långbane-
EM någonsin. Tio medaljer för simmarna 
och ett silver till Anna Lindberg på 
1:m svikthopp i sin comeback. En ny 
stjärna föddes i Jennie Johansson, som 
på EM tog sina första två medaljer på ett 
internationellt långbanemästerskap. Sarah 
Sjöström försvarade sitt EM-guld på 100 
fjärilsim.

I en klass för sig stod Therese Alshammar 
som var vår klart starkast lysande stjärna 
under 2010. Under EM, där hon simmade 
hem två individuella EM-guld, blev hon 
den europeiska simmerska som tagit flest 
internationella medaljer någonsin och i 
november tog hon hem segern i den totala 
världscupen. Hon utsågs av LEN till Årets 
simmare i Europa och av FINA till Årets 
simmare i världen. Som final på året blev 
hon simidrottens första Jerringprismotta-
gare någonsin, vilket är ett starkt bevis på 
hennes storhet och popularitet. Therese är 
vårt främsta affischnamn.

2010 är också ett år som har gått i föränd-
ringens tecken. Stort fokus har legat på 
att förverkliga förbundets visioner och 
mål i den Strategiska planen för 2009-
2012. Under detta andra år av planen har 
simidrotten genomgått en omfattande 
organisatorisk förändring. 
Det har handlat om att initiera ett förnyat 
arbetssätt för såväl styrelse, kansli som 
för de ideella krafter som är verksamma 
inom förbundet. Fokus har legat på att i 

2010 – ett år av 
framgångar och 
förändringar
ökad grad samordna förbundets resurser 
och att införa ett mer projektorienterat 
arbetssätt. Utgångspunkten för den nya 
organisationen har varit de priorite-
rade områdena i den strategiska planen: 
simkunnighet, anläggningar, ledare och 
träning/tävling.

Den nya organisationen trädde i kraft i 
samband med Simförbundsmötet i april. 
Då hade flera nyckelfunktioner rekryte-
rats till Simförbundets kansli. Bengt Jöns-
son utsågs till förbundsdirektör och unge-
fär samtidigt inrättades en ny tjänst som 
rikstränare. För att ge svensk simning nya 
influenser rekryterades Greg Salter från 
Australien. Två sportchefstjänster, en för 
simning och en för simhopp, omforma-
des från förbundskaptensrollen i syfte 
att få till en kraftsamling och fokusering 
mot de utpekade målen inom respektive 
disciplin. 

I slutet av september invigdes High 
Performance Center (HPC) på Eriksdals-
badet i Stockholm.  HPC är ett test- och 
utvecklingscenter som ska ge fler svenska 
simmare på högsta internationella nivå. 
Satsningen drivs av Simförbundet till-
sammans med Sveriges Olympiska Kom-
mitté (SOK). Knutna till HPC är förutom 
rikstränaren fysiologen Magnus Kjell-
berg. Motsvarande anläggningar finns i 
ett antal simnationer och företrädesvis 
stora simnationer som t ex Australien, 
USA och England. 

Det åtgärdsprogram som genomfördes 
2009 fick under 2010 fullt genomslag. Det 
resulterade i att 2010 blev ett mycket bra 
år ekonomiskt, vilket innebär att vi nu har 
resurser att investera och satsa ännu mer 
åren 2011-2012.

En betydande orsak till det positiva 
ekonomiska utfallet var överskottet från 
sommarens Masters-VM i Göteborg, 
Borås och Mölndal. Tävlingarna blev en 
arrangörs- och tävlingsmässig succé, inte 
minst tack vare ett fantastiskt engage-
mang från Västsvenska Simförbundet och 
de arrangerande klubbarna.

FINA Arena World Cup i Eriksdalsbadet 
i november blev också det en lyckad till-
ställning med många fina svenska resul-
tat. Det faktum att tävlingarna avslutades 
i Stockholm och att de gick på en helg, 
bidrog förstås till att locka mycket publik 
och media. Vi är också glada att Sveriges 
Television satsade på direktsändningar 
från tävlingarna.

Simkunnighetsfrågan har stått i fokus 
även under detta år. Tillsammans med vår 
huvudsponsor E.ON har vi genomfört ett 
stort antal simkunnighetsprojekt så som 
Simkunnighetens dag och Vattenprovet. 
En annan satsning som har fått stort 
genomslag är Kellogg ś Bästa Fyran. 

Simförbundet fortsätter att flytta fram 
sina positioner inom den internationella 
simidrottsvärlden. Under året har vi haft 
svenska representanter verksamma i kom-
mittéer inom såväl europeiska förbundet 
LEN som det internationella förbundet 
FINA.

I FINA pågår ett välkommet förnyelsear-
bete som lovar gott för framtiden. 

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka 
på ett år då vi har påbörjat ett omfat-
tande förändringsarbete. Mycket återstår 
givetvis att göra, men känslan är att 
vinden blåser åt rätt håll och att många 
människor inom simidrotten bidrar till 
utvecklingen med stor entusiasm. 

Ett stort tack till alla Er! 

Sven von Holst
Ordförande Svenska Simförbundet

Sven von Holst, ordförande Svenska Simförbundet:
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Simidrotten har 
lyckats nå ut i 
mediebruset

Bengt Jönsson, förbundsdirektör Svenska Simförbundet:

Hur skulle du sammanfatta 
2010?
- Som ett mycket bra svenskt simidrotts-
år. Mest beundransvärt är Therese 
Alshammars unika framgångar under 
året som avslutades med svenska folkets 
utmärkelse Jerringpriset och  LEN:s och 
FINA:s utmärkelse av Therese till ”Årets 
simmerska”. Annat positivt var Anna 
Lindbergs comeback, Jennie Johanssons 
genombrott, Stefan Nystrands medalj på 
50 fritt och att Sarah Sjöström försvarade 
sitt EM-guld på 100 fjäril, säger Bengt 
Jönsson och fortsätter:
- Simidrotten har också lyckats komma 
fram och ut i mediebruset mer än tidigare. 
Att vi har duktiga simidrottare är en av 
förklaringarna, men det beror också på 
att vi har arbetat proaktivt mot media och 
andra.

Svenska Simförbundet har  
under året förändrat sin  
organisation, vad har hänt?
- Internt kom den nya organisationen 
på plats under våren. Det innebar en del 
nyrekryteringar och ett mer projektorien-
terat arbetssätt. Det var kanske en av de 
större förändringar vi genomfört inom 
simidrotten. Förändringen låg helt i linje 
med den strategiska planen. Vi har också 
anställt en rikstränare från Australien 
och en fysiolog, Magnus Kjellberg, båda 
kopplade till High Performance Center 
(HPC). HPC utvecklade vi under hösten 
och där har vi fått god stöttning från Sve-
riges Olympiska Kommitté (SOK) och av 
Stockholms Stad.

Under året genomfördes två 
stora internationella simidrotts-
evenemang i Sverige. Vilken  
betydelse hade de för simidrotten?
- Masters-VM i Göteborg i juli och 
augusti var ett mycket väl genomfört eve-
nemang både idrottsligt och ekonomiskt. 
Tävlingen gav ett bra ekonomiskt över-
skott som kommer simidrotten tillgodo 
inför de fortsatta satsningarna mot 2012. 
Det andra evenemanget, World Cup, ge-
nomfördes första gången på en helg. Det 

var en av de bättre tävlingar vi arrangerat, 
både publikmässigt och TV-mässigt. 

För första gången deltog  
simningen i den så kallade SM- 
veckan, som gick i Malmö. Blir 
det någon fortsättning på den 
för simningens del?
- SM-veckan var också lyckad och vi 
vill gärna vara en del av den igen. Både 
Simförbundet och den arrangerande 
klubben fick goda erfarenheter. Det var 
ett bra samarbete med Sveriges Television 
och Riksidrottsförbundet. För vår del 
innebar det ökad medieexponering, vilket 
också gör att simningen flyttar fram sina 
positioner.

Simkunnigheten är en annan  
viktig fråga som Simförbundet 
lyft i den nya organisationen. 
Vad är det viktigaste som har 
hänt på det området?
- Vi har haft ett gott samarbete med vår 
huvudsponsor E.ON, som lägger stort 
fokus just på simkunnigheten. Från för-
bundets sida är vi glada att vi nu har flera 
bra projekt kopplade till simkunnighet 
- Simkunnighetens dag, Bästa Fyran och 
sommarsimskolor. Positivt i år är också 
att simmärkesförsäljningen har ökat rejält 
och bidragit till en positiv ekonomi för 
förbundet. Tanken är att vi ska jobba än 
mer intensivt med simmärkena och sim-
kunnigheten så att de går hand i hand.

Andra verksamheter som växer 
inom förbundet är masters och 
öppet vatten, hur ser du som 
för övrigt själv är masters- 
simmare, på det?
- Det är förstås positivt. Vansbrosimning-
ens utveckling är ett bra exempel. Där 
hade man deltagarrekord förra året och 
där forsätter vi nu att utveckla samarbetet. 
2011 kommer vi exempelvis att ha första 
officiella NM i Öppet vatten i samband 
med Vansbrosimningen. Mastersverk-
samheten innebär ju också att vi som 
idrott kan bidra till den friskvårdsvåg 
som går genom landet. Allt fler männis-

kor upptäcker att simidrott är kul och det 
gäller även dem som inte har en bakgrund 
inom simidrotten.

Simhopp, vattenpolo och konstsim 
innefattas också av förbundets 
utvecklingsarbete. Vad är det 
viktigaste som har hänt inom de 
disciplinerna?
- Inom polo och konstsim har fokus legat 
på bredd och utveckling. Poolkampen 
inom ramen för Idrottslyftet är ett exempel. 
Inom hopp har Ulrika Knape Lindberg 
fått en bredare roll som nu också inne-
fattar såväl ungdom, utveckling som 
elitverksamheten. 

Något annat som du vill nämna 
från 2010?
- Ja, de goda insatserna från medarbe-
tarna på Simförbundets kansli och från 
de många ideellt engagerade i vår breda 
verksamhet.
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ANN-CHRISTIN JARL

Född: 1972
Bostadsort: Torslanda
Yrke: Projektledare 
Göteborgs universitet
Funktion: Ledamot 
sedan 2005 

TONY LEO

Född: 1965
Bostadsort: Ystad
Yrke: Bankchef
Funktion: Ledamot 
sedan 2010

CHRISTER MAGNUSSON

Född: 1965
Bostadsort: Eskilstuna
Yrke: Läkare
Funktion: Ledamot  
1994-98, 2001-

CAROLA SJÖDIN

Född: 1959
Bostadsort: Knivsta
Yrke: Rektor
Funktion: Ledamot 
sedan 2009

BENGT JÖNSSON

Född: 1955
Bostadsort: Sundbyberg
Funktion: Förbunds-
direktör

SVEN VON HOLST

Född: 1948
Bostadsort: Falun
Yrke: Konsult
Funktion: Ordförande 
sedan 2003 

PIA ZÄTTERSTRÖM

Född: 1957
Bostadsort: Stockholm
Yrke: Förvaltningschef 
Botkyrka kommun
Funktion: Vice ordfö-
rande sedan 1999

ROLF ALM

Född: 1950
Bostadsort: Västerås
Yrke: Divisionschef 
Bombardier Transporta-
tion Sweden
Funktion: Ledamot 
sedan 2005

SUSANNE BROKOP

Född: 1951
Bostadsort: Lund
Yrke: Leg sjukgymnast 
/ programdirektör, 
Lunds universitet.
Funktion: Ledamot 
sedan 2007

MARCUS EKMAN

Född: 1978
Bostadsort: Tumba
Yrke: Åklagare
Funktion: Ledamot 
sedan 2005

Förbundsstyrelsen 2010Rösträtt 
för alla 
föreningar
Svenska Simförbundets årsmöte  
genomfördes i Västerås den 24-25 april. 
Sven von Holst omvaldes till ordförande 
och styrelsens samtliga propositioner 
klubbades igenom. Som ny ledamot i 
styrelsen valdes Tony Leo, han ersatte 
Bengt Jönsson som anställts som ny för-
bundsdirektör på Svenska Simförbund-
et. Förutom årsmötesförhandlingar fick 
deltagarna från föreningar och distrikt 
diskutera de fyra områden som pekats 
ut i Simförbundets strategiska plan som 
prioriterade: träning/tävling, simkunnig-
het, ledare och anläggningar. Ansvariga 
för olika områden gjorde en presenta-
tion av de viktigaste målen samt nuläge. 
Sedan följde gruppvisa processarbeten 
inriktade mot att ta fram aktiviteter för de 
närmaste åren.

Detta var det första mötet efter den stora 
stadgeändringen 2009 och 2010 var första 
gången Svenska Simförbundets samtliga 
medlemsföreningar bjöds in till årsmötet. 
Alla föreningar hade rösträtt vilket är en 
nyordning. Tidigare hade endast distrik-
ten och de 20 bästa föreningarna* rösträtt 
på årsmötet. Deltagande ombud utgjordes 
därför i både av förenings- och distrikts-
företrädare. Simförbundsmötet samlade 
totalt 95 deltagare varav 60 deltagare 
representerade röstberättigad förening 
eller distrikt.

*De 20 föreningar som samlat ihop flest 
SM-poäng i de fyra simidrotterna föregå-
ende år.
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Förbundsstyrelsen 2010

Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige. Genom förbundets 320 föreningar med 
närmare 120 000 medlemmar bedrivs simidrotterna simning, simhopp, vattenpolo och konstsim. 
Verksamheten spänner från motionssimning till olympisk idrott, från babysim till masterssimning. 
Svenska Simförbundet arbetar också för ökad simkunnighet och säkerhet i vattnet.

Specialdistriktsförbundens uppdrag är att tillvarata föreningarnas intressen i distrikten.
SSF:s simföreningar bedriver lokal verksamhet i landets kommuner och simhallar.

Uppgift
Svenska Simförbundets uppgift är att erbjuda en bred och attraktiv verksamhet inom simidrott. Simidrotten ska orga-
niseras effektivt och rikta sig till alla samhällsmedborgare. Verksamheten omfattar vattenvana, simundervisning, hälsa 
och motion, träning och tävlingsdeltagande nationellt och internationellt liksom instruktörsutbildning, ledarutveckling 
och arrangemang.

Vision
Svenska Simförbundets vision är att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verk-
samhet som är öppen för alla och som bedrivs i ändamålsenliga och moderna anläggningar. 
Svenska Simförbundets vision är också att vara en av de ledande simidrottsnationerna i Europa och tillhöra de tio främ-
sta nationerna i världen i simning och simhopp.

Värdegrund
Svenska Simförbundets värdegrund är att:
» Erbjuda alla lika möjligheter  

» Behandla alla rättvist och med respekt

» Motverka alla former av dopning och användande av droger 

» Informera om tobakens och alkoholens negativa effekter

» Nolltolerans gäller för kriminalitet, sextrakasserier och mobbning

» Verksamheten ska bedrivas med en sund ekonomi

» Uppmuntra simidrottare att fortbilda sig

» Kommunicera öppet, tydligt och effektivt

» Arbeta aktivt för en ökad jämställdhet och mångfald inom simidrottens alla led 
 och då främst på elittränarnivå och i styrelser och kommittéer

» Respektera gällande lagar och förordningar

Svenska Simförbundets 
uppgift, vision och värdegrund
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SM-arrangörer 2010

Övergripande mål träning/tävling

• Tävlingsverksamhet på alla nivåer ska vara kvalitetssäkrad enligt SSF:s normer och 
regler.

• Tränings- och tävlingsverksamheten ska vara av sådan omfattning att alla simidrotter 
kan utvecklas på ett optimalt sätt.

• Sverige ska vara en av de ledande simidrottsnationerna i Europa och tillhöra de tio  
främsta nationerna i världen i simning och simhopp.

• Simidrotten ska vara jämnt könsfördelad.
• Simidrotten ska vara fri från alla former av doping och droger. 

TRÄNING/TÄVLING

Simning 
JSM (25m), 4-7 februari, Kristianstad KSLS 
SM/JSM (50m), 14-18 juli, Malmö MKK
Sum-Sim (50m), 22-25 juli, Köping V-ås SS/Köpings SS
SM (25m), 2-5 december, Stockholm Spårvägens Sim
Sum-Sim (25m), 11-12 dec, Stockholm SK Neptun

Open Water 
SM/JSM, 9 juli, Vansbro Vansbro AIK SK

Simhopp
Inne-SM, 5-7 februari, Stockholm Polisen IF
JSM, 12-14 mars, Lund SK Poseidon

USM, 18-20 juni, Jönköping  Jönköpings SS
Ute-SM, 2-4 juli, Jönköping  Jönköpings SS
 

Vattenpolo
JSM flickor, 9 januari, Järfälla  Järfälla S
JSM pojkar, 9-10 januari, Stockholm   SKK
USM A flickor och pojkar, 5-6 juni, Borås 
SM damer och herrar, 28-30 maj, Falun  Falu SS
 

Konstsim
JSM, 19-21 mars, Järfälla   Järfälla S
SM, 28-30 maj, Mölndal    SIK Göteborg
USM, 12-14 november, Stockholm   SK Neptun 
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Greg Salter, rikstränare Svenska 
Simförbundet, hur sammanfattar 
du simåret 2010 på seniorsidan?

- Vi har fortfarande en lång väg framför oss, men det här året 
har varit uppmuntrande för att många inom simidrotten bär på 
en entusiasm och vilja att förändra. Fortfarande finns en del 
motstånd till förändring hos några få tränare, men det har ändå 
blivit mycket bättre än när jag startade i slutet av mars 2010. 

- EM var mitt första mästerskap som svensk tränare. Svensk-
arna gjorde bra resultat och evenemanget som sådant var verk-
ligen imponerande. Det var en positiv känsla i laget och alla var 
väldigt entusiastiska. Svenskarna är gladast på sommaren. Även 
i världscupen imponerade svenskarna. Therese Alshammars 
framgångar under året bör särskilt lyftas fram. 

- Under VM i Dubai var vissa saker ok. Det var ett riktigt 
VM, där simmarna och tränarna fick se hur det är när de allra 
bästa är med. Det var ett bra tillfälle svenskarna att mäta sig 
internationellt. Alla tränare som tränar en elitsimmare bör veta 
vem som innehar världsrekordet på den distans som deras sim-
mare simmar. De bör också veta hur den simmaren tränar. Det 
behöver de veta för att kunna räkna ut hur de ska slå den simmaren. 

Och hur sammanfattar du 
simåret 2010 på juniorsidan?

- Jag är imponerad över många juniorers ambitionsnivå. Vid 
OS 2016 kommer vi att har många bra simmare. Nu är det ett 
glapp mellan juniorer och seniorer. Det saknas några viktiga 
steg emellan. 

Vilken var den största överrask-
ningen på damsidan 2010?

- Jennie Johansson. Före EM var hon helt okänd, nu ligger 
hon bland topp fem i världen. Hon lyckades hålla hög nivå även 
under VM. Jennie har den rätta motivationen. 

Största överraskningen bland 
herrarna 2010?

- Lasse Frölander. Det är fantastiskt bra att komma tillbaka till en så 
hög nivå igen, att prestera nästan lika bra som när han var som bäst.

Simförbundet fick en ny organi-
sation under 2010, hur har det 
påverkat simningen?

- Jag kom in med nya, utländska ögon. Förbundet fick en ny 
chef och en ny assistent till sportchefen. Alla har bidragit med väl-
digt mycket entusiasm. Det har blivit en bra kombination av folk. 

Är du nöjd så här långt?
- Ja, även om jag har haft väldigt höga förväntningar och även 

om jag kan bli frustrerad över en del personers motstånd till 
förändringar. Jag är här för att vi ska bli nummer ett. Har man 
målsättningen att bli femma så slutar man oftast som tia.

- Vi behöver fler simmare och tränare som har gjort som Tes-
san och hennes tränare  Johan Wallberg. Fler behöver resa ut i 
världen och se hur andra gör, inte minst tränare.

- För att lyckas behövs bra tränare som driver träningen. 
Tränaren är viktigare än simmaren. Duktiga simmare kommer 
det alltid att finnas. 

”Jag är här för att vi 
ska bli nummer ett”
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Årets stora långbanemästerskap för de 
europeiska simmarna var EM i Budapest. 
Sverige gjorde där ett av de bästa 
långbane-EM någonsin. Tio medaljer i 
simning mot rekordet elva medaljer satt 
vid två tillfällen 1999 i Istanbul och 2001 
i Berlin. I Budapest lyste både gamla och 
nya svenska stjärnor. Therese Alshammar 
blev under EM den europeiska simmerska 
som tagit flest internationella medaljer  
någonsin. Till de nya stjärnorna får 
räknas Jennie Johansson, som tog sina 
första två medaljer på ett internationellt 
långbanemästerskap.

 

EM-medaljer (50m) 
Budapest
Guld: 
50m frisim Therese Alshammar
50m fjärilsim Therese Alshammar
100m fjärilsim Sarah Sjöström
Silver: 
50m frisim Stefan Nystrand
100 bröstsim Jennie Johansson
4x100m medley damer Sverige
Brons: 
50m bröstsim Jennie Johannson
100m fjärilsim Therese Alshammar
4x100m frisim damer Sverige
4x100m frisim herrar Sverige

VM-medaljer (25m) 
Dubai
Guld: 
50m fjärilsim Therese Alshammar
Silver: 
100m fjärilsim Therese Alshammar
Brons: 
200m fjärilsim Petra Granlund

Ny organisation av 
svensk simning
Det arbete som pågått under 2009 med 
en ny organisation av Simförbundet och 
svensk simning sjösattes under 2010. De 
nya posterna sportchef simning och riks-
tränare med ansvar för seniorlandslaget 
och HPC tillsattes. Thomas Jansson gick 
över från att varit förbundskapten till den 
nya sportchefsrollen. Greg Salter 

rekryterades från Australien som den för-
ste rikstränaren för svensk simning. Tho-
mas valde senare under året att lämna sin 
post och rekryteringen av en ny sportchef 
ledde till att Henrik Forsberg anställdes
 

Läger i Pretoria
Året inleddes med ett läger till Pretoria, 
Sydafrika med simmare från senior- och 
utvecklingslandslaget.

Nordiska Ungdoms-
mästerskapen i 
Drammen
Nordiska Ungdomsmästerskapen på lång 
bana simmades den 3-4 juli i norska 
Drammen. Åldersklasserna var för flickor 
1996-97 och för pojkar 1994-95. Louise 
Hansson, Helsingborg, född 1996 var med 
sina fem individuella segrar och ett silver 
den simmare som tog flest medaljer under 
helgen. Värt att notera är att killarna tog 
dubbelsegrar på de tre längsta distanserna 
under tävlingen (400 och 1 500 frisim samt 
400 medley). Sammanlagt tog Sverige 18 
guld, 18 silver och elva brons och vann i 
och med det såväl poäng- som medaljligan.

Tre medaljer på EJM
Precis som förra året blev det tre svenska 
medaljer på EJM. Redan förra året sågs 
Henriette Stenkvist som en kommande 
stjärna. I år levererade hon genom att ta 
samtliga svenska medaljer.

Guld: 
400m frisim Henriette Stenkvist
Silver: 
200m frisim Henriette Stenkvist
Brons: 
200m ryggsim Henriette Stenkvist

EM-förberedelser i 
Ungern
Förberedelselägret inför EM i Budapest 
hölls i Eger, cirka 150 km öster om Buda-
pest för majoriteten av truppen. Lägret i 
Eger fungerade mycket tillfredställande. 
Tre simmare och en tränare testade att 
förbereda sig i spanska Sierra Nevada. 

EM i Budapest
EM i Budapest var ett av de bästa EM 
som en svensk simtrupp presterat. Totalt 
tio medaljer i simning och en femte och 
åttonde plats i medalj respektive po-
ängstriden. Av de starter som gjordes var 
68 procent säsongsbästa tid för respektive 
simmare. Det får räknas som en mycket 
hög siffra. Therese Alshammar fick 
mycket uppmärksamhet för sitt medalj-
rekord. Satsningen på lagkapper tog sin 
början med ett antal medaljer. 

Fyra simmade  
Ungdoms-OS
Sverige deltog med fyra simmare på 
det första internationella ungdoms-OS i 
Singapore. Lovisa Ericsson simmade tre 
finaler och Ida Lindborg en final.

Sverige tvåa på NJM
NJM avgjordes i danska Kastrup. Sverige 
kom tvåa i poängtävlingen med 327 
poäng, bara 38 poäng efter Danmark. 
Sverige tog 26 individuella medaljer och 
sex lagkappsmedaljer. Individuellt tog 
Martin Nilsson guld på 100 ryggsim och 
Celine Bertrand guld på 100 fjärilsim och 
200 medley. I lagkappen 4x100 frisim 
herrar blev det guld med Jesper Jons-
son, Martin Nilsson, Joakim Hvalgren 
och Anton Andersson i laget. I samtliga 
övriga lagkapper tog Sverige silver. 

VM i Dubai
Totalt tre medaljer, en av varje valör, var 
något färre än vad som hade förväntats 
inför VM. Framför allt med tanke på den 
fantastiska kortbanesäsongen som ledde 
fram till VM. Samtidigt var konkurrensen 
den hårdaste någonsin på ett kortbane-
mästerskap med ett rekordantal anmälda 
simmare och länder. Therese Alshammar 
var ett hett eftertraktat intervjuobjekt av 
pressen efter ett nytt rekord i internatio-
nella medaljer. Sverige slutade 12:a och 
åtta i medalj respektive poängstriden.

SIMNING

Rekord-EM i Budapest
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Lagkappsläger
Den nye rikstränaren Greg Salter ut-
tryckte från början att han vill satsa på 
lagkappslag vid de stora mästerskapen. 
En del av den satsningen är att samla 
potentiella lagkappssimmare till läger ett 
par gånger per år.

SOK fortsätter att 
satsa på simning
Sveriges Olympiska Kommitté har genom 
åren satsat mycket pengar och resurser 
på simning - så också 2010. Förutom 
individuellt stöd har SOK bidragit till en 
satsning på ett High Performance Center 
(HPC) i Eriksdalsbadet i Stockholm. 
Under året har det skett en fortsatt sats-
ning på filmning och teknikanalys med 
hjälp av GIH-eleverna Petter Larsson och 
Nikola Lukic. Inför EM i Budapest blev 
det också klart att Magnus Kjellberg är 
tillbaka och jobbar med landslaget i ett 
samarbete med SOK.

High Performance 
Center (HPC)
Under snart två år har förberedelsearbetet 
pågått för att realisera ett svenskt HPC 
med Eriksdalsbadet som bas. Tisdagen 
den andra februari 2010 blev historiskt 
så till vida att Simförbundet kunde 
presentera den ena av två rekryteringar. 
Australiensaren Greg Salter blir riksträ-
nare med huvuduppgiften att påverka var-
dagsmiljön för landslagssimmarna. Under 
sommaren anställdes Magnus Kjellberg 
som fysiolog vid HPC.

Vision för ett svenskt 
HPC
• Skapa en svensk träningsmiljö som 
kvalitativt och kvantitativt möter nutida 
och framtida krav för att uppnå högsta 
internationella klass i simning.
• Skapa förutsättningar för svenska sim-
tränare att vidareutvecklas till internatio-
nell nivå.
• Vara ett resurscenter för svensk sim-
ning. 

SM, JSM och  
Sum-Sim
Årets första mästerskap, JSM, ägde rum 
4-7 februari i Kristianstad. LASS var åter 
tillbaka på tronen som bästa förening följt 
av Helsingborg och Södertörn. I medalj-
fördelningen var det Täby Sim som var 
bäst följt av Södertörn och Helsingborg. 

Malmö stod som värd för sommarens 
SM-tävlingar (seniorer och juniorer) 14-18 
juli som arrangerades under SM-veckan 
(med flera idrotter). Som tidigare bjöd 
MKK på ett väl genomfört arrangemang. 
LASS blev bästa förening på såväl junior- 
som seniorsidan. Helsingborg följde på 
seniorsidan och blev tredje förening på 
juniorsidan där Södertörn var tvåa efter 
LASS. Trea bland seniorerna blev Väsby 
SS. Ett nationellt rekord förbättrades, det 
på 4x100 medley damer för juniorer. Nya 
rekordhållerskor, Södertörn SS. 

Sum-Sim (50 m) arrangerades av Väs-
terås SS i Köping 22-25 juli. Helsingborg 
var bäst såväl i klubbpoäng som i medalj-
ligan. Väsby och Mölndal följde i klubb-
striden medan uppstickaren SK Elfsborg 
knep näst flest medaljer följt av Väsby SS. 
Vinterns Sum-Sim genomfördes i Stock-
holm 11-12 december med SK Neptun 
som arrangör. Väsby SS vann för första 
gången klubbstriden. Därefter följde 
LASS och Helsingborg. Bäst i medalj- 
striden blev LASS följt av Helsingborg 
och Väsby SS. 

Spårvägen Sim stod som värd för årets 
kortbane-SM som simmades i Eriks-
dalsbadet 2-5 december. Det bjöds på ett 
mycket välorganiserat och bra arrange-
mang. LASS blev åter bästa förening före 
Sum-Simvinnarna Väsby SS och Helsing-
borg. Väsby SS:s damer förbättrade det 
svenska rekordet på 4x200 frisim. 

Fyra GP-tävlingar
GP-cirkusen bestod av fyra deltävlingar. 
Den regionala tävlingen, deltävling ett 
genomfördes på två ställen, Södertälje 
och Oskarshamn, 12-13 december 2009. 
Tre rikstävlingar genomfördes, alla i  

50 m-bassäng. Deltävling två simmades 
i Uppsala (12-14 februari), deltävling tre 
i Stockholm (19-21 mars) och finalen i 
Jönköping 23-25 april. 

Försenat  
utvecklingsprojekt
Under våren påbörjades ett arbete med 
att, i enlighet den nya organisationen, 
starta nya projektgrupper med fokus på 
utvecklingsfrågor. Arbetet fördröjdes 
något under hösten i väntan på att en ny 
sportchef skulle anställas. 

Alshammar fick flera 
utmärkelser
Slutligen bör Therese Alshammars 
utmärkelser under 2010 nämnas. Hon blev 
utsedd av först LEN till årets simmerska 
i Europa och sedan av FINA till årets 
simmerska i världen. Hon blev sedan även 
framröstad av svenska folket till vinnare 
av Jerringpriset. Den första simmaren 
någonsin.

SIMNING
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Världscupsuccé i Stockholm
 
FINA/ARENA Swimming World Cup i 
Eriksdalsbadet blev en succé även 2010. 
Det var första gången finalen av World 
Cup arrangerades i Stockholm och den 
svenska publiken fick därmed vara med 
om att Therese Alshammar blev vinnare 
av den totala världscupen för damer. 
World Cup var uttagningstävling för det 
svenska landslaget till VM i Dubai och 
det ledde till flera mycket bra resultat av 
de svenska simmarna.

Arrangemanget fick många lovord av 
såväl representanter från FINA och 

ARENA, som från de deltagande länder-
nas ledare och aktiva.

Samarbetet med de fem arrangörsklub-
barna SK Neptun, Stockholms Polisen, 
Spårvägen Sim, Väsby SS och Södertörns 
SS samt Stockholms Simförbund funger-
ade mycket väl. Likaså gjorde samarbetet 
med Eriksdalsbadet.

Intresset för World Cup var i vanlig ord-
ning stort från såväl svenska som interna-
tionella medier. Tävlingarna direktsändes 
i SVT1 och SVT2. 
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Hur skulle du sammanfatta sim-
hoppsåret 2010 på seniorsidan?

- Det var ett år med ömsom vin och 
ömsom vatten. Vi är mycket nöjda med en 
silvermedalj på EM i Budapest, men hade 
väl hoppats på en del bättre resultat där 
trots att många aktiva uppfyllde målen 
att gå till final. På en del GP-tävlingar var 
resultaten även där av varierande slag. 
Samtidigt så ska vi komma ihåg att vi 
gjorde många bra saker.

Och hur sammanfattar du sim-
hoppsåret 2010 på juniorsidan?

- EJM i Helsingfors är vi nöjda med 
då vi fick nio finalplatser varav en fjärde 
plats och en femte plats.

- Vid JVM i Tucson uppfyllde vi inte 
de mål vi hade satt upp att ta oss till final. 
Ingen av de aktiva tog sig till final men en 
del slog sitt personliga rekord.

Vilken är den största överrask-
ningen på damsidan 2010?

- Anna Lindbergs comeback efter sitt 
barnafödande med ett EM silver som 
bästa resultat.

Största överraskningen bland 
herrar 2010?

- Christofer Eskilssons personliga 
rekord på 10 meter i Kiev i Ukraina med 
474 poäng.

Under 2010 fick SSF en ny  
organisation, hur har det  
påverkat simhoppningen?

- Det har naturligtvis påverkat det jobb 
som vi hade startat och det tar alltid tid att 
komma in i en ny organisation. Hopp-
kommittén hade redan tidigare valt att  

arbeta på ett annat sätt så omställningen 
var absolut inte främmande för oss. 
Samtidigt tappade vi lite fart i och med 
omorganisationen. Men nu har vi struk-
turerat upp en tydlig organisation som vi 
kommer att presentera för alla berörda 
under 2011. Vi vill att fler ska känna sig 
delaktiga i vårt jobb.

Vilka är de största utmaning-
arna det kommande året för 
simhoppningen?

- Att få tillstånd en Svensk Simhopps-
linje, som säkerställer att vi får en grund 
som är densamma för alla. Vi vill ha en 
enhetlig syn på vilka nivåer vi vill uppnå.
Vi vill också få fler klubbar att arrang-
era tävlingar runt om i Sverige på olika 
nivåer.

- Att kvala in till OS. Och så ska vi bli 
bättre på att göra rätt saker. Det vi gör ska 
leda dit vi vill.

Ulrika Knape-Lindberg, sportchef, Svenska Simförbundet.

”Fler ska känna 
sig delaktiga i 
simhoppningen”

Foto: Ulf Lodin
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Verksamhetsåret 2010 har varit 
ett förändringens år, när det 
gäller organisation, arbets-
sätt och arbetsform. Svenska 

Simförbundet har under året genomgått 
en stor förändring. För hoppningen ligger 
detta främst i avskaffande av Hoppkom-
mittén (HK). Innebörden av förändringen 
blev en tillsättning av en sportchef, 
Ulrika Knape-Lindberg, som ansvarar 
för verksamheten och samordningen av 
svensk simhoppning. Som stöd finns en 
”Strategigrupp” som träffas och bistår 
sportchefen med stöd och idéer i utveck-
lingsarbetet. Detta sker genom ett antal 
arbetsgrupper/projektgrupper, där sport-
chefen i samråd tillsatt en gruppansvarig. 

Idrottsligt nationellt  
Nationellt har SM, JSM och USM 
genomförts under året. Senior-SM har 
arrangerats av Stockholms Polisens IF 
och Jönköpings SS. Även Ungdoms-SM 
arrangerades av Jönköpings SS och JSM 
av SK Poseidon, Lund.

Idrottsligt 
internationellt
Den största internationella framgången 
under året stod Anna Lindberg för, med 
ett silver på 1:m svikthopp vid EM i 
Budapest. Ytterligare tre finalplatser 
blev svensk simhoppnings facit vid EM. 
Seniorerna har även deltagit vid FINA 
Diving World Cup i Changzhou, Kina. 
Därutöver har de tävlat vid GP-tävlingar i 
Tyskland, Kanada, USA, Italien. Sverige 
var också representerat vid Ukrainska 
mästerskapen

Juniorerna har deltagit vid den absolut 
största juniortävlingen, UVM. Värd 
för denna tävling var Tucson i Arizona, 
USA. Sverige var representerat med fyra 
hoppare och två coacher. Hopparna ge-
nomförde tävlingarna på ett positivt och 
bra sätt, men tyvärr uteblev finalplatser 
i det tuffa motståndet och värmen. Till 
kvaltävlingen inför Ungdoms-OS i Singa-
pore skickade vi en hoppare. Tyvärr var 
motståndet för starkt även här, så ingen 
representation denna gång.

Juniorer/ungdomshoppare har även 
deltagit vid 6-nationers och Brittiska ung-
domsmästerskapen. Utmanarna har haft 
två samlingar och deltagit på ett av LEN 
anordnat läger i Schweiz.

Landslagen har haft två sammandrag-
ningar under året. Vid dessa har tester 
genomförts och sedan följts upp. Som 
genomförare av testerna har vi haft hjälp 
av Anders Borgström och Jesper Sjökvist. 

Utveckling/utbildning
För att utveckla simhoppningen har vi 
under året genomfört ett projekt under 
ledning och genomförande av Sofia 
Garametsos. Projektet har varit ett ”För-
eningsutvecklingsprojekt” med bland 
annat klubbesök. Resultatet har varit 
mycket positivt, där klubbarna har varit 
mycket glada över stödet och hjälpen. 
Det har också i detta projekt anordnats en 
breddtränarträff. Chris Rye har under året 
färdigställt en instruktions DVD som har 
blivit en stor succé. Ytterligare en Nordisk 
Tränar Clinic har genomförts. Huvudfö-
reläsare var den kubanske tränaren Lino 
Socorro samt Jesper Sjökvist och Henrik 
Gustavsson från SOK.

Alla utbildningar har genomförts med bra 
deltagarantal, såväl tränarutbildningarna 
som domarkursen. En anläggnings- 
broschyr har framtagits för att underlätta 
för kommuner och andra vid ombyggna-
tioner eller ny projektering.

SIMHOPP

EM-silver årets höjdpunkt
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SM-arrangörer 2010
Vattenpolo

JSM 9-10/1
- flickor  Järfälla S
- pojkar  SKK, Stockholm

USM B 16-17/1 Järfälla/
  Linköping i Sala
USM C 15-16/5 ÄVP, Ängelholm

SM 28-29/5 
- damer  FSS, Falun
- herrar  FSS, Falun

USM A 5-6/6
- flickor  Borås
- pojkar  Borås

Järfällas damer och 
herrar svenska  
mästare
Stockholms vattenpolo står sig stark i 
Sverige med dubbla guld genom Järfälla S 
och silver till Hellas samt brons till SKK i 
herrklassen. Enda uppstickaren i seniorpo-
lon är Linköpings damer som tog silver.

Svensk vattenpolo drivs i dag framåt av 
två klubbar, Järfälla S och Linköping SF, 
som tillsammans tog alla åtta SM-guld 
i vattenpolo under 2010. Järfälla vann 
SM-guld för herrar och damer samt båda 
juniorgulden, dam och herr, samt USM 
A pojkar och USM B. Linköping SF i sin 
tur tog SM-gulden för USM A flickor och 
USM C. Då båda dessa klubbar har en 
mycket stark ungdomsverksamhet krävs 
rejäla satsningar från övriga klubbar för 
att bryta denna dominans.

Polofinaler vid Falu SS 
100-års jubileum
Årets SM-finaler i vattenpolo arrangerades 
i Falun i samband med klubbens 100-års fi-
rande, den 28-29 maj i Lugnets simstadion. 
Damfinalen vanns av Järfälla S som be-

segrade Linköping SF i två raka matcher, 
18-6 och 14-8. Även herrfinalen 
vanns av Järfälla, som besegrade Hellas i 
två raka matcher, 15-13 och 10-9.
I JSM-finalen för damer den 17-18 januari 
vann Järfälla över Linköping  med 17-9. 
Samtidigt vann även Järfälla JSM för 
herrar före arrangören SKK efter en match 
som slutade 7-5. USM A finalerna spelades 
i Borås som träning för arrangörerna inför 
masters-VM. Linköpings flickor vann 
även detta år. USM A före Järfälla medan 
Järfälla vann pojkklassen före Linköping.

I Ungdoms-SM B vann Järfälla efter en 
jämn och tuff match mot Linköping.
I Ungdoms-SM C, som arrangerades för 
andra gången segrade Linköping stort 
före Ängelholms VP.

Internationella  
turneringar
Damlandslaget deltog i en trelagsturne-
ring i Skottland i augusti mot Skottland 
och Irland med gott resultat. Sveriges her-
rar spelade 6-nationers i Stockholm mot 
Danmark, Portugal, Tjeckien, Schweiz 
och Irland. Detta var ett stort och lyckat 
arrangemang med jämna och tuffa match-
er, där Sverige hamnade på 3:e plats.

Sverige fick under 2010 ekonomiskt stöd 
från LEN för våra ungdomar, varför 
både flickor och pojkar var ute på läger i 
Grekland och Ungern samt en turnering 
i Belgrad. Pojklandslagen var dessutom i 
Litauen på NM för ungdom, där P-93 vann 
efter bra spel och P-95 kom 3:a. Järfällas 
damer deltog i LEN Trophy andra helgen i 
december, med bra spel även om det blev 
tre förluster mot europeiska toppklub-
bar. I de Öppna Nordiska Mästerskapen 
för klubblag kom Hellas 3:a efter vinst 
(revansch) mot Järfälla i bronsmatchen.

Satsning på  
breddverksamhet
Satsningen på utveckling och bredd 
återupptogs hösten 2010 efter en tids 

stillestånd. En polokonsulent anställdes 
för att utbilda och locka ungdomar till 
vattenpolon. Medel har även avsats för en 
utvecklingstrappa som ska ta våra ungdo-
mar till högre nivåer.

Masters-VM i Polo
Masters-VM i vattenpolo genomfördes i 
Borås under tio dagar i juli och blev
en stor polofest tack vare en mycket bra 
arrangemang. 

Polokonferens
Årets Pololedarkonferens arrangerades 
den 4-5 september i Linköping. Program-
met innehöll det mesta, men med tonvikt 
på utveckling av bredd, seriesystem, 
utbildning och landslagen.

VATTENPOLO

Polon satsar på bredden
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Svenskt konstsim tar nu avstamp mot 
framtiden. Utvecklingsarbetet har på-
börjats och är inriktat mot internationellt 
deltagande på hög nivå inom några år 
samt en breddning av sporten. En ny ge-
neration konstsimmare är under utveck-
ling. En målinriktad tränarutveckling har 
påbörjats.

Under 2010 har den nationella verksam-
heten fått fastare former. Ett nationellt 
breddläger har genomförts och motsva-
rande har skett på regional nivå. De bättre 
flickorna har samlats vid tre läger för 
gemensam träning. Unga tränare har fått 
möjlighet att på plats följa konstsimsträ-
ning i andra länder.

Konstsimsutskottet har lagt stor kraft i att 
få till stånd ny tränarutbildning, utveckla 
domare och lägga grunden för en fram-
tida utveckling, såväl på bredden som i 
toppen. Förbundets nya projektinriktade 
arbetssätt har tillämpats. Planering har 
skett i nära samarbete med konstsimsför-
eningarna och förbundets kansli.

Masters-VM i konstsim i Mölndal visade 
att svenskt konstsim även här har potential. 
Förutom att arrangemanget fick många 
lovord lyckades våra mastersdamer ta 
hem ett flertal medaljer. En nytändning 
har skett bland äldre masterskonstsim-
mare.

Konstsims Utvecklingsprojekt, steg 1, 
avrapporterades under våren. Slutsatserna 
var många och läget i vissa delar bekym-
mersamt. Främst gällde det konstsimmets 
utbredning och kvalitet samt tränarut-
vecklingen. Detta har inneburit att steg 
2, Breddning av svenskt konstsim samt 
framtagning av modern tränarutbildning 
har påbörjats. Målet är att dessa projekt 
ska omsättas i konkreta åtgärder under 
2011. Ett avstamp bland de aktiva togs i 

och med att en utvecklingsgrupp forma-
des med mål att bredda elitskiktet.

Svenskt konstsims elitskikt är mycket 
tunt. Anna Högdal, vår ende elitsenior, 
har under året utvecklats genom interna-
tionellt tävlande. Malin Gerdin, junior, 
deltog vid JEM i Finland med framgång. 
Trots kort förberedelsetid var hon en 
hårsmån från att gå till final. Hon utsågs 
till Årets Konstsimmare 2010. 

Nationella mästerskap 
och tävlingar
Konstsimutskottet tog tidigt beslutet att 
SM, JSM och USM skulle vara öppna 
mästerskap 2010. Dessutom var SM och 
JSM tillika NM. Avsikten var att inom 
den mycket begränsade budgeten ge de 
aktiva möjlighet att tävla mot internatio-
nell konkurrens och få nya impulser till 
tränare och domare. Dessutom kunde en 
internationell domarutvärdering genom-
föras vid Öppna JSM.

Mästerskapstävlingarna genomfördes 
mycket bra. Stor heder till de lokala 
arrangörerna, SM – SIK Göteborg, JSM – 
Järfälla SS och USM – SK Neptun. Öppet 
USM genomfördes för första gången. 
Fem nationer deltog med cirka 100 täv-
lande. Speciellt uppskattades att tävling-
arna genomfördes i Eriksdalsbadet.

Det svenska deltagandet vid de öppna 
mästerskapen var tunt, avseende delta-
gare. Dock klarade sig svenskorna bra i 
den internationella konkurrensen. Anna 
Högdal vann Öppna SM i solo, både fritt 
och tekniskt program, Malin Gerdin vid 
Öppna USM vann klass A, solo, fritt 
program och Malektha Bahho vid Öppna 
USM vann klass B, solo, fritt program.

Nationella tävlingar i övrigt har varit få. 
RM genomfördes i Örebro med cirka 30 
deltagare. Flera USM-kval har ägt rum, 
spridda i konstsimsdistrikten. Bristen på 
tävlingar för de yngre har märkts.

Idrottsligt  
internationellt
Konstsimsutskottet har under 2010 strävat 
efter ett utökat internationellt deltagande 
genom att ekonomiskt bidra till delta-
gande utomlands för aktiva, tränare och 
domare. Malin Gerdin togs ut för att 
representera Sverige vid JEM i konst-
sim i Finland. Hon nådde en 13:e plats, 
precis utanför final. Tävlande, tränare och 
domare har bland annat deltagit i German 
Open (S/J), i Düsseldorf (ungdom) och 
Christmas Prize, Prag (ungdom). Tre 
unga tränare har fått bidrag för att följa 
konstsimsträningen utomlands och åter-
föra nya kunskaper till egen träning.
Fyra domare deltog i FINA domarskola i 
Finland under hösten.

Framtida inriktning
Det påbörjade utvecklingsarbetet 
fortsätter. Det sker främst genom att 
bredda konstsimmet genom att skapa fler 
föreningar med konstsim och utveckla 
befintliga föreningar. Ambitionen att 
inom två år fördubbla antalet aktiva och 
inom fyra år ha deltagande i internatio-
nella mästerskap på senior- och juniornivå 
ligger fast. En viktig förutsättning för att 
svenskt konstsim ska kunna utvecklas är 
att resurser förstärks och utnyttjas bättre. 
En ”Long Term Athlete Development” 
(LTAD) behöver tas fram i närtid för att 
utveckla våra aktiva. Samarbetet med  
övriga simsporter behöver utvecklas för att 
bättre utnyttja gemensamma kunskaper 
och resurser. Fortsatt kommer att krävas 
en stark ledning av konstsimmet med 
fokus på utveckling. 

Konstsim mot framtiden

KONSTSIM



22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET

Mastersintresset på 
topp under 2010

(65-69 år). Fyra simmare slog varsitt 
Europarekord: Annette Philipsson Linkö-
pings ASS (45-49) tog tre VM-guld med 
ER på 50 m frisim, Camilla Sponseller 
Växjö SS (35-39) två guld, även hon med 
ER på 100 m ryggsim, Anna Lehmann 
(Malmö KK) två guld, ER 50 m fjärilsim 
samt Jan Karlsson Täby Sim, ett guld och 
ER 50 m fjärilsim.

Lagkappsgulden togs av Hellas 4, Malmö 
KK 3, med ER för damer på 4x50 medley 
(120-159 år), Danderyds Sim med ER 
för damer på 4x50 frisim (200-239) samt 
Täby Sim och Göteborg Sim.

Simhopparna Marianne Weinås/Susanne 
Wetteskog-Bugnum (25-49) SIK Göte-
borg/Jönköpings SS bärgade hoppargulden 
genom parhopp 3 m svikt och Wetteskog-
Bugnum i 3 m svikt individuellt.

Den totala medalj-
skörden per disciplin
Simning: 35 guld, 38 silver, 25 brons
Öppet Vatten: 1 silver
Simhopp: 2 guld, 4 silver, 8 brons
Konstsim: 2 brons
Vattenpolo: 1 brons

Rekorddeltagande på 
Masters-SM i  
simning 25 m 
Växjö SS arrangerade 19-21 mars 
Masters-SM 25 m. Med 459 simmare i 1 
877 starter inklusive lagkapperna kom det 
att bli den största svenska masters- 
tävlingen dittills. Trots det utökade 
tävlingsprogrammet och rekorddeltagan-
det kunde Växjös funktionärsstab under 
ledning av Ryan Provencher friktionsfritt 
dra arrangemanget i hamn. Det blev tre 
världsrekord, 12 europarekord, 30 nord-
iska rekord och 43 svenska rekord.

Masters-VM på hemmaplan innebar 
ett markant ökat intresse för masters-
verksamheten som helhet under 2010. 
Samtidigt har utvecklingen av Masters-
SM programmen i simning medverkat 
till rekorddeltagande på Masters-SM i 
simning 2010. Mätt i det totala antalet 
registrerade masterslicenser vid årsskiftet 
är det en ökning från 1 265 föregående 
år till 1 712, en ökning med 447 licenser 
eller 26 procent, vilket överträffar mål-
sättningen med råge. Under året har 890 
av licensinnehavarna från 86 föreningar 
deltagit i SSF-registrerade mastersakti-
viteter mot 511 föregående år, en ökning 
med 379 aktiva, eller 42 procent. Antalet 
aktiva mastersföreningar 2010 innebär en 
ökning med tio föreningar.

Masters-VM i  
Göteborg - succé för 
masterssimidrott
Såväl utländska som svenska masters-
simidrottare som anmält synpunkter till 
Mastersgruppens ledamöter har varit 
mycket nöjda med arrangemanget, som 
betecknats som väl genomfört i en vänlig 
och tillmötesgående atmosfär. För svenska 
deltagares vägnar tackar Mastersgruppen 
organisationskommittén för ett bra jobb 
som hedrat svensk mastersimidrott inter-
nationellt och nationellt.

37 världsmästartitlar 
totalt till Sverige 
Masters-VM i Göteborg 28 juli till 8  
augusti 2010 lockade 652 svenska 
deltagare fördelade på 563 simmare, 22 
simhoppare, 22 konstsimmerskor och 48 
vattenpolospelare i ett damlag och tre 
herrlag. Av simmarna deltog 51 i Öppet 
Vatten.  Sverige hade den tredje största 
truppen efter Tyskland och Italien. Det 
blev 37 världsmästartitlar totalt till  
Sverige, 35 i simning och två i simhopp. 

Av simmarnas 35 titlar kom tio i lagkapp. 
Svensk VM-drottning blev Margit 
Ohlsson, Stockholmspolisen, med fyra 
individuella VM-guld och dessutom 
världsrekord i alla tre ryggsimsgrenarna 

MASTERS
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Succé för Masters-
VM i väst-Sverige
Världens största simidrottsevenemang 
genomfördes i Göteborg, Mölndal och 
Borås den 25 juli till 7 augusti 2010. 
Nästan 7 000 mastersdeltagare tävlade i 
disciplinerna simning, simhopp, konst-
sim, vattenpolo och öppet vatten, varav 
650 från Sverige. Dessutom fanns över  
2 300 medföljare på plats och närmare 
700 funktionärer och volontärer som 
hjälpte till att genomföra tävlingarna.

Omdömena efteråt var överväldigande 
positiva. Det var också det högsta eller 
bland de högsta deltagarantalen i respek-
tive discipliner bland de tidigare genom-
förda 13 mästerskapen. Samtidigt kunde 
arrangemanget genomföras med ett klart 
positivt ekonomiskt resultat till nytta för 
svensk simidrott.

Det vänliga världs-
mästerskapet 2010
2007 påbörjades förberedelserna för en 
ansökan om Masters-VM 2010. Målen för 
mästerskapet var att ”genomföra ett av de 
bäst organiserade någonsin” samt att bli 
ihågkommet som ”Det vänliga Världs-
mästerskapet 2010”. Bra tävlingsförutsätt-
ningar och ett ekonomiskt bidrag tillbaka 
till simidrotten var ytterligare väsentliga 
målparametrar.

I början av 2008 tilldelades Sverige  
arrangemanget att genomföras i Göte-
borg, Mölndal och Borås. Uppbackade 
av värdstäderna åtog sig Västsvenska 
simförbundet och dess simklubbar att 
vara medarrangörer.

Den 30 juli 2010 invigdes masters-VM 
av FINA:s president Dr Julio Maglione, 
ordförande för SSF Sven von Holst och 
ordförande för organisationskommittén 
Pia Zätterström. 

Simhopp var första disciplin, som tjuv-
startade redan den 27 juli med tävlingar i 
Valhallabadet i Göteborg och avslutades 
med parhoppning i Jönköping. 

Simning genomfördes i Valhallabadets 
och Lundbybadets 50 meters bassänger 

och hade dessutom tillgång till två 25 
meters bassänger för insimning och 
avbadning. 
Konstsim hade för första gången en egen 
bassäng helt för sig själva vid Åbybadet 
i Mölndal och vattenpolon genomfördes 
samlat i den nybyggda simarenan i Borås.
Öppet vatten, som avslutning den 7 
augusti, genomfördes i Delsjön en vackert 
belägen insjö inom Göteborg.

Under de 12 tävlingsdagarna genomförde 
6 778 tävlande 2 062 simheat och 14 
öppet vatten heat, 2 945 simhopp, 467 
konstsims rutiner och spelade 193 vat-
tenpolomatcher.

Göteborg, Mölndal och Borås bjöd på en 
av sina bästa sidor, nämligen att stå som 
värdar för ett internationellt arrang-
emang. Upplägg med fria resor och att 
det mesta fanns inom gångavstånd var 
mycket uppskattat. 

Högsta deltagarantalet 
någonsin
Totalt ackrediterades 9 796 personer till 
VM, 84 procent kom från de 73 deltagan-
de länderna. Detta är den högsta siffran 
någonsin av besökare från andra länder 
till ett Masters- VM. Bara Masters-VM 
uppskattas ha bidragit med över 70 miljoner 
kronor i turistomsättning till gagn för 
städerna och dess näringsliv. 

Det höga deltagarantalet, alla samarbets-
partners och en god kostnadskontroll 
bidrog till att Masters-VM inte bara blev 
en simidrottslig succé utan även blev det 
ekonomiskt. Ett rejält bidrag till med-
verkande klubbar och svensk simning 
kunde genereras. Nästan 700 volontärer 
och funktionärer var engagerade under 
tävlingarna. Tillsammans med förbere-
delserna i arbetsgrupper under två år hade 
inte Masters-VM blivit vad det blev utan 
dessa fantastiska frivilliga insatser. 

MASTERS
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Under 2010 har arbetet delats upp i 
strategiska projekt, arbete mot förening-
ars verksamhet och opinionsbildande 
verksamhet. De strategiska projekten 
är Skolsimmet, Simkunnighetens dag, 
Vattenprovet och Kellogg ś Bästa Fyran. 
Arbetet mot föreningars verksamhet har 
handlat om Simlinjen. Det opinionsbild-
ande arbetet har skett med de övriga 
aktiviteterna som grund. 

Andra året för  
Skolsimmet
14 maj 2010 avslutades skolsimmets andra 
år. Tre vinnande skolor fick vardera  
8 000 kronor.  För Skolsimmet 2010/2011 
har fokus legat på att förbättra informa-
tionen till skolorna. Inbjudan skickades 
ut till alla skolor tidigare än vanligt och 
annonsering har skett på flera olika stäl-
len. Över 2 000 skolor kontaktades via 
telefon. Andra viktiga områden har varit 
föreningars koppling till skolan samt att 
stärka kopplingen till simmärken. 

Stort förenings- 
engagemang på  
Simkunnighetens dag 
Den 30 januari 2010 genomfördes Sim-
kunnighetens dag för andra gången. Ett 
stort antal föreningar var engagerade. 
Under hösten 2010 har arbetet med 2011 
års Simkunnighetens dag pågått. Fokus 
har varit att ge tydlig och regelbundet 
information till blivande arrangörer av 
Simkunnighetens dag.

Övergripande mål simkunnighet

• SSF ska vara den ledande aktören och naturliga partnern när det gäller simkunnighet 
med avseende på såväl kompetens, kvalitet som omfattning.

 

SIMKUNNIGHET

Politiker tog  
Vattenprovet
Under 2010 har Vattenprovet genomförs 
under SM i Malmö och Stockholm, flera 
politiker deltog i arrangemanget. Vatten-
provsaktiviteter har också ägt rum när 
föreningar firar jubileum. 

Kellogg´s Bästa Fyran
Läsåret 2009/2010 arrangerades Kellogg ś 
Bästa Fyran för andra gången som ett 
rikstäckande arrangemang. 450 lag var 
med och ett 70 föreningar arrangerade 
kvaltävlingar. Tre av finalerna filmades. 
I augusti 2010 skickades första informa-
tionen om 2010/2011 års arrangemang  ut 
till alla förningar. En arrangörsmanual las 
också ut på Bästa Fyrans hemsida:  
www.bastafyran.se. Under hösten 2010 
har tävlingsdatum samlats in från distrikt 
och föreningar. Vid årsskiftet 10/11 var 
över 500 lag anmälda, vilket kan jämföras 
med 117 vid samma tid förra året.   

Certifiering av  
Simlinjen 
Under 2010 har arbetet mot föreningars 
verksamhet fått en allt vikigare roll. 
Riktlinjer för Simlinjen har därför sam-
manställts och lagts ut på SSF:s hemsida. 
Med utgångspunkt i dessa riktlinjer har 
en modell för certifiering tagits fram. Ett 
startpaket har lanserats för att stötta för-
eningar i implementerandet av Simlinjen. 
En undersökning har genomförts för att 
skapa en bild av föreningars verksamhet 
gällande simundervisning. Under 2009 
skyddades Simlinjen som bildmärke.  

Under 2010 har skyddet utökats till att 
även gälla ordet Simlinjen.  

Simförbundet deltog i 
mässor
I slutet av oktober fanns SSF represen-
terade på Svenska Mässan i Göteborg i 
samband med en skolmässa. Skolsimmet, 
Kellogg ś Bästa Fyran och simmärken 
lyftes fram i SSF:s monter. 
I början av november var SSF represente-
rade av simkunnighetsansvarig på BAD/
IDA mässan. Ett föredrag hölls tillsam-
mans med Mölndals ASS om samarbete 
mellan simidrott och simanläggning.

SIMKUNNIGHET

Märkesförsäljning 2010
(i SEK per distrikt) 
Distrikt

Dalarna 178 872

Mellannorrland 110 509

Norrbotten 59 474

Mellansvenska 291 468

Skåne 1 535 581

Småland 651 411

Stockholm 1 049 723

Värmland 232 791

Västerbotten 125 957

Västsvenska 1 321 504

Östergötland 237 946

Summa 5 795 416
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Antal sålda märken
Märke 2010 2009

Baddaren blå 43 817 41 374

Baddaren gul 19 629 19 110

Sköldpaddan 26 211 25 907

Pingvin silver 23 577 24 617

Pingvin guld 20 331 19 496

Hajen brons 15 681 15 603

Hajen silver 11 874 13 412

Hajen guld 7 042 7 484

Fisken silver 28 840 28 015

Fisken guld 27 553 27 262

Järnmärket 20 943 17 801

Bronsmärket 10 483 10 790

Silvermärket 5 476 5 431

Kandidaten 3 025 2 982

Vattenprovet 8 767 15 303

Summa 273 249 274 587

Simsättsmärken

Fjäril 426 453

Ryggsim 1 664 1 232

Bröstsim 1 407 1 347

Crawl 1 439 995

Summa simsättsmärken 4 936 4 027

Magistermärken

Järnmagistern 1 433 1 369

Bronsmagistern 827 690

Silvermagistern 560 499

Guldmagistern 655 542

Guld m emalj 111 85

Påbyggnadsplakett o Elitmärke

Plakett brons 69 74

Plakett silver 32 39

Plakett guld 27 2

Elitmärke 46

Summa magistermärken 3 714 3 346

Övrigt

Simborgarmärken 35 330 36 199

Kilometermärken 6 481 5 792

Diplom 40 322 24 472

Pokaler simlinjen

Liten 324 179

Mellan 271 178

Stor 211 90

Plaketter simlinjen

Brons 297 30

Silver 236 25

Guld 190 17

Simhoppsmärken 4 038 741
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Övergripande mål ledare
• SSF ska ständigt utveckla och förbättra kompetens, mångfald och öppenhet bland  

aktivitets- och organisationsledare.
• Samtliga utbildningar i SSF:s regi ska vila på välgrundade teoretiska och praktiska  

kunskaper.
• SSF ska eftersträva en jämn könsfördelning på samtliga ledarfunktioner.

LEDARE/UTBILDNING

Simgymnasiet  
avvecklades 
Vid vårterminens slut tog fem elever sin 
examen vid Simgymnasiet i Nyköping. 
Vid höstens antagning togs tre elever 
in vilket innebär att tio elever finns vid 
simgymnasiet 2010/11. 

SSF:s styrelse beslutade under våren att 
avveckla verksamheten vid Nyköpings 
simgymnasium. Anledningen är att färre 
och färre ungdomar ansöker till simgym-
nasiet. Verksamheten avslutas i och med 
vårterminen 2013.

Företrädare för SSF och Nyköpings gym-
nasium deltog i den av Riksidrottsförbun-
det arrangerade konferensen Vinnare i 
långa loppet 5-7 oktober.  

Nationell  
idrottsutbildning
Från och med höstterminen 2011 införs en 
ny utbildningsform för gymnasieungdomar 
som vill kombinera studierna med elitträ-
ning. Ett krav som Skolverket satt upp för 
att få bedriva utbildningsformen är att res-
pektive specialidrottsförbund (SF) tillstyrkt 

ansökan. I april fick RF och SF i uppdrag av 
Skolverket att formulera SF-gemensamma 
kriterier för den nya formen för idrottsut-
bildning - NIU. Utbildningsformen är ett 
reslutat av intensiva diskussioner mellan RF 
och Skolverket, då det ursprungligen pla-
nerades att endast Riksidrottsgymnasierna 
skulle kunna bedriva ämnet specialidrott 
från och med hösten 2011. Efter framtag-
ning av SF-gemensamma och SF-specifika 
kriterier kunde ansökningsförfarandet ta 
vid. SSF fick in 24 ansökningar varav 24 
för simning och två för simhopp. Av dessa 
certifierades 12 skolor att bedriva simgym-
nasieverksamhet från och med hösten 2011. 
Beviljade skolor är:
Arlandagymnasiet, Sigtuna (simning)
Celsiusskolan, Uppsala (simning)
Filbornaskolan, Helsingborg (simning)
Igelstavikens gymnasium, Södertälje  
(simning, simhopp)
Jämtlands gymnasium, Östersund (simning)
Katrinelundsgymnasiet, Göteborg (simning)
Polhemskolan, Lund (simning)
Procivitas privata gymnasium, Malmö  
(simning, simhopp)
Sandagymnasiet, Jönköping (simning)
Solna gymnasium (simning)
Uddevalla gymnasieskola
Växjö Fria gymnasium (simning)

Planeringskonferens
Planeringskonferensen genomfördes 
23-24 januari på Scandic Infra City i 
Upplands Väsby. Konferensens fokus var 
SSF:s förändrade organisation och arbets-
sätt. Bland annat höll Karin Karlsson 
från SISU Idrottsutbildarna i ett pass om 
projektorienterat arbetssätt. 

Simlärar- och  
tränarkonferens
Årets Simkonferens arrangerades 12-14 
mars i Göteborg. Konferensen innehöll 
gemensamt program men också delar spe-
cifikt riktade mot simtränare respektive 
simlärare och ungdomar. Totalt deltog 
cirka 75 personer.

Kursledarutbildning
Under året har det genomförts två kurs-
ledarutbildningar. Den första 26-28 mars 
genomfördes tillsammans med simlärar- 
och simtränar- samt funktionärsutbildare. 
Totalt utbildades 32 kursledare. 

Vid den andra kursledarutbildningen 19-21 
november genomfördes samtidigt uppda-
tering för kursledare med utbildning till 
och med 2007. 30 personer deltog, varav 13 
kursledare som gick uppdatering. 

Clinic med fram-
gångsrika tränare
I samband med WC-finalen i Stockholm 
arrangerade SSF den 5 november en 
clinic med två av världens mest fram-
gångsrika tränare, Guennadi Touretski 
och Shannon Rollason. Touretski har 
tränat storheter som Alexander Popov och 
Michael Klim till medaljer och världsre-
kord. Shannon Rollason är Head Coach 
vid Australia Insitute of Sport (AIS) och 
har coachat Jodi Henry och Alice Mills 
från ungdomssimmare till två världsre-
kord och guldmedaljer både vid VM och 
OS. Clinicen var mycket uppskattad och 
lockade totalt 69 deltagare.

LEDARE/UTBILDNING
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Utvecklingskonferens 
Som ett led i att söka få fler föreningar 
att utveckla sin verksamhet med hjälp av 
Idrottslyftet bjöd SSF in till konferens  
21-22 november. Syftet var också att 
föreningar som redan genomfört projekt 
skulle få nya idéer och infallsvinklingar. 
Britta Thedin Jakobsson från GIH var 
inbjuden för att föreläsa kring ämnet Vilka 
stannar kvar och varför? - en ständigt 
återkommande problematik inom idrotten. 
Endast 15 personer deltog i konferensen.

Utvecklingskonferens 
konstsim
Konstsimsutskottet bjöd in till en utveck-
lingskonferens 2-3 oktober på Bosön. 
Totalt deltog 18 ledare i konferensen. 

Regelsymposium, 
förbundsfunktionärs-
träff simning
Regelkommittén arrangerade ett årligt 
regelsymposium 23-24 oktober i Upp-
lands Väsby. I samband med symposiet 
genomfördes också en träff för förbunds-
funktionärer. Totalt deltog 48 personer.

Övriga sammankomster
Nordisk tränarclinic simhopp, 24-26 sep-
tember, Upplands Väsby. 40 deltagare.
Breddträff simhopp, 23-24 oktober,  
Jönköping 20 deltagare.
Pololedarkonferens, 4-5 september, Lin-
köping 20 deltagare.
Domarutbildning simhopp, 9-10 oktober, 
16 deltagare.

Antal utbildade ledare 
2010
SIMNING:
- Babysim - 27
- Minisim - 3
- Simlärarkandidat - 402
- Simlärare - 112
- Teknikskoleinstruktör - 267
- Ungdomsträning 9-13 år – 76
- Ungdomsträning 13-16 år - 12
SUMMA: 899

SIMHOPP:
- Baskurs – 10
- Grundkurs - 11
- Utvecklingskurs - 18
SUMMA: 40 

Utbildningsprojekt 
inom EU
Svenska Simförbundet har som ett av fyra 
förbund deltagit i ett utbildningsprojekt inom 
EU sedan 2008. Målet har varit att ta fram en 
gemensam struktur och en gemensam syn 
på vilka kompetenser som tränare på olika 
nivåer behöver. Projektet avslutades 2010 och 
överlämnas till SSF för implementering.

Nordisk  
Babysimkonferens
SSF hade fyra deltagare vid den Nordiska 
Babysimkonferensen 29-31 oktober i Fin-
land. Anders Höglund, simkunnighets-
ansvarig samt Lena Andersson Stenquist 
och Maria Bertrand som kursledarut-
bildare. Carola Sjödin deltog för Nordic 
Eduacation group.

Nordic Conference in 
Elementary Swimming
Nordiska Simförbundet arrangerar 
vartannat år en simlärarkonferens. I år 
gick den 29-31 januari i Asker, Norge. 
SSF representerades av Lena Andersson 
Stenquist och Anneli Blomberg (SK) 
samt Karin Hellström, utbildningsansva-
rig. Även Carola Sjödin deltog men som 
representant för Nordic Education group.

RF:s Svenska Spel-
stöd 
SSF beviljades totalt 140 000 kr för fram-
tagning av kravprofil och utvecklings-
trappa kombinerat med utbildningsmate-
rial för konstsim och vattenpolo. Projektet 
ska vara avslutat i april 2011.

Riksidrottsforum, 
Malmö
Simförbundets representanter på Riks-
idrottsforum 2010 var Sven von Holst,  
Susanne Brokop, Rolf Alm, Bengt Jöns-
son och Karin Hellström. Riksidrotts-
forum arrangeras vartannat år och är 
ett forum för diskussion, idéutbyte och 
beredning inför Riksidrottsmötet. Mötets 
tema var ”Vägen framåt för svensk 
idrott” och många diskussioner fördes 
under helgen om framtidens möjligheter, 
utmaningar och hot för idrotten.
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Utveckling genom  
Idrottslyftet
Genom Idrottslyftet pågår ett fantastiskt 
utvecklingsarbete i landets simidrotts-
föreningar och många ledare lägger ner 
mycket engagemang för att förra sim-
idrotten framåt.

Idrottslyftet går i brutet verksamhetsår 
och tredje året pågick 1 juli 2009 till 30 
juni 2010. Svenska Simförbundet fick 
under Idrottslyftets tredje år cirka sju 
miljoner att fördela till föreningsprojekt. 
Totalt 101 unika föreningar har under 
perioden genomfört 329 projekt.  

Simförbundet har under året påbörjat 
ett pilotprojekt med klubbvägledare i 
nybildade Mellansvenska Simförbundet. 
Patricia Kanevåg och Jessica Bogsveen 
har besök distriktets föreningar. Projektet 
som genomförts i samverkan med SISU 
Idrottsutbildarna har varit lyckat och 
kommer därför under 2011 fortsätta med 
klubbvägledare i hela landet. 

Simhopps- och vattenpoloföreningarna 
har sökt 
medel till 
utvecklings-
projekt med 
en centralt 
anställd 

projektledare vardera. För simhoppet 
har Sofia Garametsos varit anställd som 
projektledare under hela året och projektet 
avslutades med gott resultat vid årsslutet. 

Roger Sjösten anställdes första okto-
ber som projektledare för vattenpolons 
utvecklingsprojekt. Projektet pågår i tio 
månader. 

För att nå ut till landets föreningar har 
SSF informerat om Idrottslyftet vid 
distriktsträffar, idrottskonferenser och ge-
nom föreningsbesök. SSF har även gjort 
en särskild uppföljning av fem föreningar 
på uppdrag av Riksidrottsförbundet. 

En utvecklingskonferens anordnades 
under hösten. Deltagarna fick informa-
tion om projekt som genomförts i andra 
föreningar och fick möjlighet till erfaren-
hetsutbyte. Brita Thedin Jakobsson höll 
en uppskattad föreläsning och de olika 
simidrotterna var där för att presentera 
sitt arbete för att få fler föreningar att 
utveckla sin verksamhet med ytterligare 
en simidrott. 

Varierat uppdrag 
för Ungdomsrådet
Svenska Simförbundets ungdomsråd har 
funnits sedan 2007 och arbetar för att öka 
ungdomsinflytande i SSF på alla nivåer. 
En del i det arbetet är att få in fler ung-
domar i kommittéer, styrelser och andra 
organ i simidrottsorganisationen.

Ungdomsrå-
det har varit 
representerat 
på plane-
ringskon-
ferensen, 
simtränar-

konferensen och andra viktiga mötesplat-
ser. Ambitionen har varit att där medve-
tande-göra vikten av ungas inflytande och 
skapa ett kontaktnät i SSF:s centrala or-
ganisation. Ungdomsrådet har under året 
även funnits på plats vid olika tävlingar. 
För att marknadsföra sig har man delat ut 
broschyrer och genomfört en frågesport. 
I samband med simtränarkonferensen 
anordnade Ungdomsrådet ett ungdomsfo-
rum där ett tjugo tal ungdomar deltog. 

Flera artiklar författade av ungdomsrådet 
har publicerats i Aqua under året.  
Ett arbete för att öka samarbetet med sty-
relse, kommittéer och kansli har genom-
förts. Arbeten och dokument har tagits 
fram för att underlätta och effektivisera 
ungdomsrådets arbete.

Ungdomsrådet har också lagt kraft på att 
hitta nya medlemmar och det med blandat 
resultat. Det har tillkommit en ny i grup-
pen men som efter en tid blivit tvungen 
att lämna ungdomsrådet för andra upp-
drag. Det har funnit många sökanden som 
inkommit via mail. Ungdomsrådet har en 
förhoppning att dessa sökanden ska bli en 
del av gruppen under våren.

Följande personer har varit aktiva i ung-
domsrådet 2010: Amer Ali, Linköpings 
SF vattenpolo, Linn Bexelius, Bodens BK 
simning, Linus Book, Mölndals ASS sim-
ning, Linnéa Seignér, S02 simning, Linus 
Westberg, Sundsvalls SS simning och 
Sandra Palo, Sundsvall SS simning.

UNGDOMSRÅDET 
PÅVERKAR

SIMIDROTTEN 
- IDAG OCH I FRAMTIDEN
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LEDARE/UTBILDNING
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Övergripande mål anläggningar

• ”Minst en simidrottsanläggning i varje kommun” ska vara en del i förbundets vision och 
ska kopplas till förbundets arbete med ”vita fläckar”.

• Det ska finnas fler anläggningar som klarar kraven för mästerskapstävlingar. Den  
geografiska spridningen av anläggningarna ska vara jämnare än nuvarande situation.

ANLÄGGNINGAR

Prioriterat 
anläggnings- 
arbete 

Anläggningsfrågan är ett av Svenska 
Simförbundet prioriterade områden och 
en av de stora utmaningarna för sim-
idrotten. Anläggningar är ett fundament 
för att bedriva simidrott.

Många anläggningar är idag i stort 
behov av upprustning. De planerade 
investeringarna som finns i kommu-
nerna är långt ifrån tillräckliga. Många 
kommuner tittar också på möjligheter 
att lägga ut driften av simanläggningar 
på externa operatörer vilket i sig inte 
behöver innebära försämrade villkor, 
men det kan innebära att föreningarna 
utestängs från möjligheten att driva 
simskoleverksamhet och träning/tävling 
samt trängs undan i anläggningen med 
försämrade tider. Idag drivs ett trettiotal 
anläggningar av privata operatörer. Vi 
har också positiva exempel på föreningar 
som framgångsrikt driver simanlägg-
ningar i egen regi, ett bra exempel på det 
är Helsingborgs S.

En särskild grupp har bildats för att ar-
beta med anläggningsfrågorna. I gruppen 
ingår: Bengt Jönsson, sammankallande, 
Bo Hultén, Tommy Malmsten, Andreas 
Luiga, Ulf Isacsson, Per Kersmark och 
Simon Chrisander.

Gruppen har sammanträtt regelbundet 
under 2010. Arbetet har varit av kon-

sultativ karaktär och inneburit hjälp till 
föreningarna i diverse anläggningsfrågor. 
Det har handlat om anläggningsprojek-
tering, upphandlingar, opinionsarbete, 
avtalsfrågor, driftsfrågor med mera. 

Den 7 juni genomförde SSF i samverkan 
med Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) en simanläggningskonferens. In-

tresset för konferensen var stort och bland 
deltagarna fanns representanter från 
branschen, kommuner och föreningar.

Under 2010 har ett anläggningsregister 
över simidrottsanläggningar i Sverige 
lagts ut på SSF:s hemsida. Registret upp-
dateras kontinuerligt.

ANLÄGGNINGAR
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Målet är en  
dopingfri idrott
Antidopinggruppen har under 2010 be-
stått av Bengt O Eriksson, ordförande,
Susanne Brokop, Sofia Garametsos, 
Christer Magnusson. Elisabeth Hanson, 
adj t o m 2010-04-01 och därefter  
Kenneth Magnusson.

Målsättningen för gruppens arbete har 
varit att sprida information om vad  
doping är, vad som är förbjudet och vad 
som är tillåtet, men också hur ett  
dopingtest utförs. 

I Sverige har Riksidrottsförbundets 
Dopingkommission det övergripande 
ansvaret för antidopingarbetet. Detta 
sker genom information och utbildning 
men också genom utförandet av doping-
tester. RF har delat in de olika idrotterna 
i högprioriterade, mellan- och lågpriori-
terade vad gäller tester. Flest tester görs 
i den högprioriterade gruppen. Tävlings-
simningen tillhör de högprioriterade, 
vattenpolo mellangruppen och hopp och 
konstsim de lågprioriterade idrotterna. 
Flest dopingtester görs i de högprioriterade 
idrotterna. 2010 utförde RF 143 tester 
inom simningen, varav 20 internationella 
och 16 som antidopinggruppen inhandlat. 
Utöver detta görs ett antal tester i samar-
bete med Sveriges Olympiska Kommitté, 
detta för att OS-kandidater blir testade 
även i mellan- och lågprioriterade  
idrotterna.

Utöver de tester som RF administrerar 
och lägger ut har antidopinggruppen gjort 
en överenskommelse med RF att de gör 
tester vid SM-tävlingar i alla fem disci-
plinerna. Dessutom ”köper” antidoping-
gruppen in ett antal tester framför allt för 
JSM i simning och GP-tävlingarna.

FINA och LEN genomför tester vid sina 
tävlingar. FINA gör också OOC-tester, 
det vill säga tester vid träning. Eftersom 
Sverige arrangerar World Cup i simning 
är Sverige ålagt att göra ett visst antal 
tester. Detta görs i samarbete med RF.

En mycket viktig del av antidopinggruppens 
arbete är information och utbildning. På 
det sättet har våra simutövare, tränare och 
ledare vid ett flertal tillfällen blivit inform- 
erade. Målsättningen är och har varit att 
ingen simidrottare ska fällas för doping 
på grund av okunskap. Målsättningen är 
att svensk simidrott ska vara dopingfritt.

Objektiv 
ansvarsnämnd
Ansvarsnämnden (AN) behandlar frågor 
som rör stadgebrott av förening eller
enskild föreningsmedlem inom simidrot-
ten. AN är ett organ som är helt fristående
från Svenska Simförbundets styrelse, en 

DOPING 
–  Vad är det?

omständighet som på ett bra sätt möjlig-
gör en god, objektiv och trygg behandling 
av ärenden som anmäls till nämnden. 

Nämnden består av fem ledamöter med 
god juridisk och medicinsk sakkunskap. 

Ansvarsnämnden har under året avgjort 
fem ärenden. Tre har gällt bestraffningsä-
renden. Två av ärendena föranledde straff 
medan talan i det tredje ärendet ogillades. 
Samtliga ärenden rörde polospel.

De två andra ärendena gällde en sim-
klubbs klagomål av ett SDF-beslut, som 
innebar införande av strykningsavgift 
under vissa omständigheter. Det andra 
ärendet gällde en enskild medlems klagan 
över simklubbens agerande när det gällde 
simverksamheten som sådan, men också 
klagomål över simklubbens sätt att sköta 
de göromål som åligger en förening.

Föreläsningar av 
Medicinska rådet

Susanne Brokop och 
Pär Herbertsson har 
båda varit aktiva i 
olika Idrottsmedicin-
ska  sammanhang med 
föreläsningar på kur-
ser och konferenser. 

Susanne Brokop har 
deltagit i Riks-idrottsförbundets arbets-
grupp kring kostpolicy. 

I övrigt har verksamheten till stora delar 
gått ut på att svara på frågor från föräld-
rar, tränare och ledare. 

ANTIDOPING
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Svenska förbunds-
funktionärer i världen
Regelkommittén har under året haft 12 
möten och har nu kommit igång ordentligt 
med att göra ett sammanhållet regelverk 
av kapitlen 1, 2 och 3. Kapitlen är moder-
niserade vad gäller språk och innehåll. I 
de disciplinspecifika kapitlen har samma 
arbete lagts ned, men här har också en 
del justeringar av regelverket skett. Detta 
innebär att vi nu närmar oss möjligheten 
att trycka en mycket efterlängtad regel-
bok. Stor energi har också ägnats åt att 
få den organisationen som bestämdes av 
årsmötet 2009 på plats men här har vi inte 
nått ända fram.

Regelkommittén har också genomfört ett 
förbundsfunktionärsmöte, även den här 
gången i kombination med ett nationellt 
regelsymposium. Dessa två möten är 
viktiga för funktionärskåren för här sker 
ett erfarenhetsutbyte och regler disku-
teras, allt för att lägga grunden för en 
samsyn vad gäller tillämpningen av våra 
regler. Självklart diskuteras också alla 
regelnyheter.

För att kunna fortsätta bemanna alla 
tävlingar inom landet behövs det också 

kontinuerlig utbildning av utbildare. 
Regelkommittén har därför under året ge-
nomfört en så kallad KLÄRK-utbildning. 
Denna gång skedde den i samarbete med 
övriga kursledarutbildningar. 

Regelkommittén som ju ansvarar för att 
tillsätta förbundsfunktionärer har under 
året till FINA nominerat fyra av våra 
förbundsfunktionärer till att vara FINA-
funktionärer. Samtliga blev godkända, 
vilket i praktiken innebär att vi har två 
nya FINA-funktionärer samtidigt som 
de två andra har fått förlängt förtroende. 
Ansvaret att tillsätta ledande funktionärer 
på de nationella mästerskapen och Grand 
Prixtävlingar faller också på regelkom-
mittén. Även på World Cup i simning 
ska tävlingsledningen enligt FINA:s krav 
bestå av två starters och tävlingsledare 
med internationell kompetens. Svenska 
förbundsfunktionärer fanns även på plats 
vid EM i Budapest.

Utbildningsmaterialet
Under 2009 gjordes stora insatser för 
att få utbildningsmaterialet på plats och 
under 2010 blev det så äntligen tryckt och 
finns nu för distribution.

Nyheter på hemsidan
Ändringar och nyheter inom regelverket 
publiceras på SSF:s hemsida, där man 
även kan hitta en förteckning över de 
tjänstgörande förbundsfunktionärerna.

Bra  
medieexponering
Intern- och extern information, medie-
service och tidningsproduktion är de 
huvudsakliga arbetsområdena på kom-
munikationsområdet. Såväl SM som 
EM och World Cup-finalen i Stockholm 
exponerades väl i media. Samtliga 
SM- och EM-finaler direktsändes i SVT 
respektive TV4. Presskonferensen inför 
World Cup-finalen var välbesökt och gav 
bra utdelning.

Tidningen Aqua nominerades återigen 
till ”Årets medlemstidning” av Sveriges 
Uppdragspublicister.

Ett arbete med att skapa en ny hemsida 
och ett nytt administrativt system i Idrott 
Online påbörjades under året och beräk-
nas vara klart under 2011.
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Fortsatta bra 
samarbeten
 
Under 2010 kunde Simförbundet glädja 
sig åt ett fortsatt gott samarbete med sina 
samarbetspartners. Den bredd som finns i 
förbundets verksamhet ger stora möjlig-
heter till bra samarbeten. Här finns allt 
från elitsimmare till de simkunnighets-
projekt som Svenska Simförbundet startat 
de senaste åren, där Simkunnighetens dag 
med Vattenprovet, Skolsimmet och  
Kelloggs Bästa Fyran är de viktigaste.

Under året genomfördes dessutom ett 
antal stora evenemang som bland annat 
Masters-VM, World Cup och SM-veckan, 
vilka inneburit god PR för simidrotten 
samtidigt som förbundets partners har fått 
bra möjligheter att synas och aktivera sig.

I de årliga mätningar som görs kan 
konstateras att simning ligger stabilt runt 
10:e plats i popularitet bland idrotter hos 
svenska folket. 

Tillsammans med E.ON fortsätter 
Simförbundet bland annat att utveckla 
och sprida de olika simkunnighetspro-
jekten. Förbundets huvudsponsor E.ON 
är mycket betydelsefull i den fortsatta 
utvecklingen av svensk simidrott. 

Samarbetet med Arena har också fortsatt 
och även det på ett positivt sätt och där 
förbundet har haft idrottsliga framgångar 
under året med deras dräkter.

Nya samarbetspartners till Svenska Sim-
förbundet är Newbody och Elkedjan.
Dessutom har förbundet förlängt avtalen 
med Scandic, Fram Foods, Resebolaget 
och Malmsten.

Simförbundets  
samarbetspartners 
2010
E.ON - huvudsponsor
Arena - materialsponsor för simning 
och simhopp, Turbo - materialsponsor 
för Vattenpolo, Scandic, Resebolaget, 
Folksam, Malmsten, Sporrong, Viking 
Line, FramFoods, Kelloggs, Waterproof, 
Newbody, Elkedjan, Eriksdalsbadet, 
Stockholm Visitors Board.

EVENEMANG 2010

Masters-VM
Under 2010 genomfördes Masters-VM i 
Göteborg, Borås och Mölndal. Förbundets 
partners kunde under tävlingarna glädja 
sig åt ett fantastiskt evenemang med del-
tagare från hela världen. Enligt Turismens 
Utredningsinstitut spenderade deltagarna 
cirka 60 miljoner kronor i området.

Följande partners medverkade under 
Masters-VM: Göteborgs Kommun, Borås 
Kommun, Mölndals Kommun, Arena, 
Scandic, Resebolaget, NEH, Nordstan, 
Knalleland, Taxi Göteborg, Hertz, Star 
Alliance, Strömma, Konica Minolta, 
Volvo och Mikasa.

World Cup
World Cup fortsätter att utvecklas, i år 
med direktsända tävlingar i SVT1 och 
SVT2. TV-sändningarna lockade många 
tittare, vilket våra samarbetspartners är 
mycket nöjda över.

SM-veckan
SM i simning genomfördes i Malmö i 
samband med SM-veckan. Det var första 
gången Simförbundet deltog. Sam-
mantaget var satsningen positiv med bra 
TV-sändningar och mycket publicitet. 
De sponsorer som medverkade fick god 
exponering i SVT:s sändningar.

Ett stort tack riktas till alla övriga Mäster-
skapsarrangörer som på ett utomordent-
ligt sätt medverkat till att SSF:s sponsorer 
fått överenskommen exponering och 
möjligheter att aktivera sig i samband 
med tävlingarna.

Förlaget
En av Simförbundets viktigaste inkomst-
källor är förlagsverksamheten, som består 
av simmärkesförsäljning, försäljning 
av utbildningsmaterial och försälj-
ning av andra simrelaterade produkter 
i SSF:s webbshop. Under 2010 har en 
ny webbshop lanserats i samarbete med 
Sporrong.

Det är också mycket glädjande att sim-
märkesförsäljningen 2010 har ökat med 
890 000 kronor jämfört med 2009. Det 
är ett viktigt steg i det långsiktiga målet 
mot 2012.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och förbundsdirektören för 
Svenska Simförbundet avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 
2010-01-01 – 2010-12-31.

VERKSAMHETENS ART 
OCH INRIKTNING

Svenska Simförbundets uppgift är att 
erbjuda en bred och attraktiv verksam-
het inom simidrott. Simidrotten ska 
organiseras effektivt och rikta sig till alla 
samhällsmedborgare. 
I förbundets 320 föreningar med närmare 
120 000 medlemmar bedrivs simidrot-
terna simning, simhopp, vattenpolo och 
konstsim. Verksamheten spänner över 
motionssimning till olympisk idrott, 
från babysimning till masterssimning. 
Svenska Simförbundet arbetar också för 
ökad simkunnighet och säkerhet i vattnet.

Svenska Simförbundets vision är att 
vara ledande i arbetet med att höja den 
allmänna simkunnigheten i landet, i en 
verksamhet som är öppen för alla och 
som bedrivs i ändamålsenliga och moder-
na anläggningar. Svenska Simförbundets 
vision är också att vara en av de ledande 
simidrottsnationerna i Europa och tillhöra 
de tio främsta nationerna i världen i sim-
ning och simhopp. 

Svenska Simförbundets värdegrund är 
att: 
Erbjuda alla lika möjligheter.  
Behandla alla rättvist och med respekt. 
Motverka alla former av dopning och 
användande av droger. 
Informera om tobakens och alkoholens 
negativa effekter. 
Nolltolerans gäller för kriminalitet, sex-
trakasserier och mobbning. 
Verksamheten ska bedrivas med en sund 
ekonomi. 
Uppmuntra simidrottare att fortbilda sig. 
Kommunicera öppet, tydligt och ef-
fektivt. 
Arbeta aktivt för en ökad jämställdhet 
och mångfald inom simidrottens alla 
led och då främst på elittränarnivå och i 
styrelser och kommittéer. 

Respektera gällande lagar och förord-
ningar. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Under 2010 hade Svenska Simförbun-
det ett fortsatt gott samarbete med sina 
samarbetspartners. Avtalen innefattar allt 
från elitsimmare- och hoppare till bredare 
simkunnighetsprojekt med Simkunnighe-
tens dag, Skolsimmet och Kellogg ś Bästa 
Fyran som de viktigaste.

Under året arrangerades även flera stora 
evenemang. I juli/augusti stod Göteborg, 
Borås och Mölndal som värdar för Mas-
ters-VM med närmare 7 000 deltagare 
från hela världen. Till evenemanget knöts 
ett stort antal samarbetspartners. 

I november arrangerades FINA/ARENA 
Swimming World Cup för tionde året 
i rad i Eriksdalsbadet i Stockholm. För 
första gången gick World Cup-finalen i 
Stockholm, något som innebar att hem-
mapubliken fick glädjas åt Therese Als-
hammars seger i den totala världscupen.

Årets stora mästerskap var EM i Buda-
pest. Sverige tog elva medaljer och gjorde 
därmed ett av de bästa långbane-EM 
någonsin. Therese Alshammar blev under 
mästerskapet den europeiska simmerska 
som har tagit flest internationella medaljer 
någonsin. Mot slutet av året utsågs hon 
även av FINA till årets simmerska i värl-
den. Hon blev även framröstad av svenska 
folket till vinnare av Jerringpriset. Den 
första simmaren någonsin.

VM i Dubai avslutade tävlingsåret. Tre 
medaljer, en av varje valör, var något fär-
re än vad som hade förväntats. Samtidigt 
var konkurrensen den hårdaste någonsin 
på ett kortbanemästerskap.

2010 genomfördes en omfattande organi-
satorisk förändring av simidrotten. Fokus 
har legat på att i ökad grad samordna 
förbundets resurser och att införa ett mer 
projektorienterat arbetssätt. Utgångs-

punkten för den nya organisationen har 
varit de prioriterade områdena i Svenska 
Simförbundets strategiska plan för 2009-
2012: simkunnighet, anläggningar, ledare 
och träning/tävling. Den nya organi-
sationen trädde i kraft i samband med 
Simförbundsmötet i april. 

I slutet av september invigdes High 
Performance Center (HPC) på Eriksdals-
badet i Stockholm. HPC är ett test- och 
utvecklingscenter som ska ge fler svenska 
simmare på högsta internationella nivå. 
Satsningen drivs av Simförbundet till-
sammans med Sveriges Olympiska Kom-
mitté (SOK) och Stockholms stad.

Det åtgärdsprogram som genomfördes 
2009 fick under 2010 fullt genomslag. Det 
resulterade i att 2010 blev ett mycket bra 
år ekonomiskt, vilket i sin tur innebär att 
vi nu har resurser att investera och satsa 
ännu mer åren 2011-2012.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Idrottsförbundets ekonomiska utveckling 
i sammandrag:    
 
 2010 2009 2008
Netto-
omsättning 17 397 15 732 11 179

Offentlig-
rättsliga 
bidrag 13 429 12 224 14 423

Årets 
resultat 21 -221 9

Eget kapital 6 936 6 005 6 428

Antal
anställda 14 15 13

Förbundets resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. 
Alla belopp uttrycks i svenska kronor där 
annat ej anges.    
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2010
RESULTATRÄKNING (KKR)
 NOT 2010 2009
  
INTÄKTER     
 
Nettoomsättning    2 17 397   15 732
Offentligrättsliga bidrag  3 13 429 12 224
Gåvor/stipendier/övriga bidrag  4 470 227
Medlemsavgifter  1 158 1 167
Internationella arrangemang 5 10 477 4 321  
 
SUMMA INTÄKTER  42 931 33 671
     
 
KOSTNADER     
 
Idrottskostnader 6 -15 375 -14 157
Varor försäljning  -2 444 -1 953
Övriga externa kostnader  -2 360 -2 240
Personalkostnader 7 -12 428 -11 197
Avskrivningar av materiella och      
immateriella anläggningstillgångar 12,13 -175 -173
Internationella arrangemang 8 - 9 226 -4 289  

SUMMA KOSTNADER  -42 008 -34 009
    
VERKSAMHETENS RESULTAT  923 -338
  
RESULTAT FINANSIELLA INVESTERINGAR
 
Resultat från övriga värdepapper 9 8 4
Ränteintäkter och liknande poster 10 9 113
Räntekostnader och liknande poster  -9 0
  8 117

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  931 -221  
    
Årets resultat enligt resultaträkningen  931  
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  0 0
Avsättning till ändamålsbestämda medel 11 -910 0
  21 0

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 21 -221  
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2010BALANSRÄKNING (KKR)
 NOT    2010 2009
TILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar    
Övr. immateriella anläggningstillgångar 12 10 20
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 13 211 201

Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i Pool 2000 ekonomisk förening  53 53
     
     
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  274 274
    
Omsättningstillgångar    
Varulager  2 020 1 355
    
   
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 784 1 958
Övriga fordringar  134 81
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 14 2 046 3 336
 3 964  5 375
    
Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 5 992 5 656
    
Kassa och bank 2 048 772
   
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 14 024 13 158
    
SUMMA TILLGÅNGAR 14 298 13 432

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital  15    
Balanserat kapital  6 005 6 226
Årets resultat  21 -221
Ändamålsbestämda medel  910 0
SUMMA  6 936 6 005
    
Avsättningar    
Fonder 16 887 875
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 975 1 706
Övriga kortfristiga skulder  870 487
Upplupna kostnader och   
förutbetalda intäkter 17 3 630 4 358
  6 475 6 551  
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 298 13 431
  
Ställda säkerheter inga inga
Ansvarförbindelser inga inga
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20102010 Not 1   - Redovisnings-och värderingsprinciper 
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Uppställningsformerna för Resultat och 
Balansrapporterna har förändrats från föregående år enligt anpassning till RF:s anvisningar.
INTÄKTSREDOVISNING - Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas 
normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.
MEDLEMSAVGIFTER - Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Simförbundet.
BIDRAG - Som bidrag räknas likvida medel som Idrottsföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett 
villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Offentlig-
rättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU, Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen och Allmänna arvs-
fonden. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas 
till nettoanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om nettoanskaffningsvärde och 
erhållna bidrag redovisas i not.
AKTIER OCH ANDRA VÄRDEPAPPER - Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga place-
ringar och värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav klassificeras som 
finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan 
antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR - Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskriv-
ningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider. Datorer: 3 år. Kontorsinventarier: 5 år
FORDRINGAR - Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
UTLÄNDSKA VALUTOR - Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.  
VARULAGER - Varulager värderas med tillämpning av först-in-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen.
     
Not 2 - Nettoomsättning  
Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande: 
 2010 2009
Idrottsverksamhetens intäkter 4 459 4 481
Sponsring, reklam, annonser 4 144 4 586
Försäljningsintäkter  8 794 6 665
Summa 17 397 15 732
         
Not 3 - Offentligrättsliga bidrag  
Bidrag:   
Stat  13 344 12 224
EU  85 0
Summa 13 429 12 224
         
Not 4 - Gåvor och övriga bidrag   
Bidrag 470 227
  
Not 5 - Internationella arrangemang  
XII FINA World Masters Championships 2010  7 712  0
FINA/ARENA Swimming World Cup   2 765  4 321
Summa  10 477  4 321

!
Not 6 -  Upplysning om föreningskostnader  
Idrottsverksamhetens kostnader -15 375 -14 157

Not 7 -  Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och socialakostnader

Medeltal anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män
Anställda i Sverige i förbundet 14 47,00%  15 47,00%

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

 Löner och andra Sociala kostnader Löner och andra Sociala kostnader
  ersättningar  (varav pensionskostnader) ersättningar  (varav pensionskostnader)
 8 917 3 511 8 480 2 717
  956  616

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och  anställda
 Ersättning till  Övriga   Ersättning till Övriga
 styrelsen  anställda styrelsen  anställda
 0 6 648 0 6 323

Redovisning av sjukfrånvaro 2010 2009  
Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 1,10% 0,50%

NOTER
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Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande 
sjukfrånvaro på 60 dgr eller mer 0% 0%

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid
    
Könsfördelat, Män 0,00% 0,50% 
 Kvinnor 1,10% 0,00% 

Åldersfördelat, -29 år 0,00% 0,00% 
 30-49 år 0,60% 0,00% 
 50 år - 0,50%  0,50% 

Styrelseledmöter och befattningshavare  Antal Varav män Antal Varav män 
 
Styrelseledamöter 9 5 9 5
Förbundsdirektör/kanslichef eller liknande 1 1 1 1

Not 8- Internationella arrangemang 2010  2009
XII FINA World Masters Championships 
2010 exkl personalkostnad -6 416  0
FINA/ARENA Swimming World Cup 
exkl personalkostnad -2 810 -4 289
Summa -9 226  -4 289

Not 9 - Resultat från övriga värdepapper  
Utdelningar 8 4
Realisationsresultat 0 0
Summa 8 4
      
Not 10 -  Övriga ränteintäkter och likande poster
Utdelningar  0 113
Ränteintäkter 9 0
Summa 9 113
         
Not 11 -  Avsättning till ändamålsbestämda medel   
Till HPC 2011-2012 -910 0

Not 12 -  Immateriella anläggningstillgångar   
Ingående anskaffningsvärde 675 675
Årets aktiverade utgifter 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 675 675
Ingående avskrivningar -655 -645
Årets avskrivningar -10 -10
Utgående ackumulerade avskrivningar -665 -655
Bokförd värde 10 20

Not 13 - Inventarier och verktyg    
Ingående anskaffningsvärde 1 566 1 835
Årets investeringar 176 125
Försäljningar och utrangeringar -63 -394
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 679 1 566
Ingående avskrivningar enligt plan -1 365 -1 596
Försäljningar och utrangeringar 61 394
Årets avskrivning -164 -163
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 468 -1 365
Bokfört värde 211 201

Not 14 -  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
Förutbetalda hyror 0 229
Upplupna intäkter 2 046 2 157
Övriga poster 0 950
Summa 2 046 3 336

Not 15 - Förändring av Eget kapital    
 Balanserat kapital Ändamåls bestämt Totalt eget kapital
Ingående balans 6 005 0 6 005 
Uttnyttjande av ändamålsbestämda medel  0 0
Reservering av ändamålsbestämda medel  910 910
Årets resultat 21  21
Utgående balans 6 026 910 6 936 
  
Not 16 - Avsättningar   
Nordea likviditetsinvest 1566 81 09100 203 229
Nordea likviditetsfond  3260 32 62030 19 19
Nordea donationsmedelsfond 3260 32 74694 665 627
Summa 887 875

Not 17 -  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Upplupna semesterlöner 709 416
Upplupna sociala avgifter 496 374
Övriga poster 2 425 3 568
Summa 3 630 4 358

 2010 2009
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Svenska Simförbundet Org.nr 802002-9719

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och förbundsdirektörens förvaltning i Svenska 
Simförbundet för år 2010. Det är styrelsen och förbundsdi-
rektören 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 revisionssed 
i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information 
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och för-
bundsdirektörens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och förbunds-
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 

förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller förbundsdirektören är ersättningsskyldig mot för-
bundet. Jag har även granskat om någon styrelseledamot 
eller förbundsdirektören på annat sätt har handlat i strid 
med förbundets stadgar. Jag anser att min revision ger mig 
rimlig grund för mina uttalanden nedan.

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

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för förbundet och beviljar styrel-
sens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 2011-04-16

Åke Pettersson
Auktoriserad revisor

Stockholm 2011-04-16              
                   
Sven von Holst     Pia Zätterström    Rolf Alm    
Styrelseordförande    Vice styrelseordförande           Styrelseledamot
                   
Susanne Brokop     Marcus Ekman    Ann-Christin Jarl
Styrelseledamot     Styrelseledamot    Styrelseledamot
                   
Tony Leo      Christer Magnusson   Carola Sjödin  
Styrelseledamot     Styrelseledamot    Styrelseledamot
                   
Bengt Jönsson                
Förbundsdirektör                
                   
Min revisionsberättelse har lämnats 2011-04-16          
                   
Åke Pettersson                
Auktoriserad revisor              
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SM-POÄNG 2010
PLAC KLUBB SIMNING SIMHOPP KONSTSIM VATTENPOLO OWS MASTERS TOTALT

1 Linköpings ASS 5 166,0 10,0 0,0 0,0 0,0 59,0 5 235,0

2 Helsingborgs S 4 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 4 777,0

3 Väsby SS 3 954,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3 959,0

4 Malmö KK 2 201,5 1 377,0 0,0 0,0 9,0 307,0 3 894,5

5 SK Neptun 2 975,5 427,0 324,0 0,0 36,0 117,0 3 879,5

6 Jönköpings SS 2 095,0 846,0 377,0 0,0 0,0 71,0 3 389,0

7 Täby Sim 2 675,0 0,0 26,0 0,0 0,0 361,0 3 062,0

8 Södertörns SS 2 641,5 0,0 0,0 36,0 24,0 23,5 2 725,0

9 Stockholmspolisen 680,0 1 525,0 0,0 120,0 50,0 202,0 2 577,0

10 Göteborg Sim 2 169,0 0,0 0,0 72,0 0,0 105,0 2 346,0

11 Mölndals ASS 2 008,0 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 2 071,0

12 Uddevalla Sim 2 055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 055,0

13 Spårvägen Sim 1 690,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 1 698,5

14 Järfälla S 629,5 0,0 284,0 756,0 0,0 16,0 1 685,5

15 Västerås SS 1 054,5 75,0 0,0 48,0 55,0 8,0 1 240,5

16 SK Ran 899,5 0,0 0,0 220,0 0,0 19,0 1 138,5

17 Norrköpings KK 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 821,0

18 Upsala S 772,5 0,0 0,0 0,0 27,0 11,0 810,5

19 Karlstads SS 613,5 0,0 0,0 104,0 0,0 44,0 761,5

20 SK Elfsborg 645,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 704,0

21 Trelleborg Kappsim 662,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 662,5

22 Växjö SS 410,5 0,0 113,0 0,0 0,0 132,0 655,5

23 SK Triton 648,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 651,0

24 Södertälje SS 103,0 294,0 0,0 0,0 29,0 199,0 625,0

24 Örebro SA 29,0 0,0 582,0 0,0 0,0 14,0 625,0

26 Motala SS 510,0 0,0 0,0 0,0 107,0 0,0 617,0

27 Linköpings SIF 0,0 0,0 0,0 596,0 0,0 0,0 596,0

28 Sjöbo SS 523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523,0

29 Skövde SS 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 445,0

30 SK Laxen 325,5 0,0 0,0 0,0 51,0 56,0 432,5

31 Stockholms KK 111,0 0,0 0,0 208,0 0,0 90,0 409,0

32 Sundsvalls SS 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0 405,0

33 Ystads SS 341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 395,0

34 Kungsbacka SS 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,0 337,0

35 SK Poseidon 40,0 240,0 0,0 0,0 0,0 31,0 311,0

36 SS Iden 298,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 298,0

37 SK S02 287,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287,0

38 Turebergs SK 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 264,0

39 Umeå SS 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261,0

40 Bofors SHK 0,0 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0

41 Varberg Falkenberg 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 243,0

42 SK Lödde 231,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 231,5

43 Karlskrona SS 198,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 217,5

44 Trollhättans SS 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0

45 Tunafors SK 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 208,0

46 SoIK Hellas 0,0 0,0 0,0 132,0 0,0 69,0 201,0

47 Tyresö SS 158,5 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 196,5

48 Solna Sundbybergs 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 194,0

49 S 71 187,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0

50 Skåre Swim Club 115,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 185,0

51 SK Sydsim 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181,0

52 Ludvika SS 163,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,0

53 Ängelholms SS 155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,5

54 Alingsås SLS 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,0

55 Ängelholm 0,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0 144,0

56 SK Ena 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,0

57 SIK Göteborg 0,0 76,0 66,0 0,0 0,0 0,0 142,0

58 Blå Sim & Hoppklubb 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 91,5 133,5

59 Osby SS 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,0

60 Kungälvs SS 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 126,0

61 SK Ägir 30,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 124,0

PLAC KLUBB SIMNING SIMHOPP KONSTSIM VATTENPOLO OWS MASTERS TOTALT

62 Skuru IK Simsektionen 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 120,0

63 Kristianstads SLS 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 106,0

64 Eslövs SS 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

65 SK Hajen 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0

66 Falu SS 21,0 0,0 0,0 36,0 27,0 0,0 84,0

67 Landskrona S 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 77,0

68 Karlskoga SF 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 76,0

69 Kalmar SS 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 72,0

69 SK Nautilus 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 72,0

69 Skellefte SS 34 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0

72 Nyköpings SS 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0

73 SK Götene 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0

74 Luleå SS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 48,0

75 Trelleborgs SS 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,5

76 Höganäs SS 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0

77 Värnamo SS 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

77 Örnsköldsviks ASS 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

79 Säffle SS 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

80 Vellinge Näsets SK 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0

81 Danderyds Sim Club 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 37,0

81 Sim Team Engelholm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 37,0

83 Karlshamns SK 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0

84 Norrtälje SK 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0

85 SK Täby Synchro 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0

86 Hultsfreds SS 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 23,0

86 Oskarshamns SS 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0

86 S77 Stenungsund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0

86 Sala SS 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0

90 Älmhults SS 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 22,0

91 Anderstorps SS 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 20,0

92 Saltsjöbadens IF 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0

93 Sollefteå ASS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0

94 Strängnäs SS 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 16,0

95 Eskilstuna SS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

95 Gävle SS 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

97 Hvetlanda SS 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0

98 Sandviks IK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0

99 SS Stimmet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0

99 Tyringe SS 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

101 Filipstads SK 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

101 IFK Lidingö SK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0

101 Mariestads SS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0

101 Njurunda SS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0

105 SS Delfin 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

106 Bodens BK SK 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0

107 Falköpings SS 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5

108 Bollnäs SS 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

109 Borlänge SS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

110 Härnösands SS 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

110 Nässjö SLS 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
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Svenska mästare 2010
Simning – SM i Stockholm 2-5 december 2010 - 25m bana

Frisim Damer Herrar

50 m Therese Alshammar, 
Täby Sim

24,10 Stefan Nystrand,  
SK Neptun

21,64

100 m Sarah Sjöström, Söder-
törns SS

53,21 Petter Stymne,  
SK Neptun

47,89

200 m Gabriella Fagundez, 
Väsby SS

1.55,58 Robin Andréasson, 
MASS

1.47,06

400 m Gabriella Fagundez, 
Väsby SS

4.05,28 Robin Andréasson, 
MASS

3.52,84

800 Gabriella Fagundez, 
Väsby SS

8.30,50

1500 m Oskar Ekström, 
LASS

15.50,58

4 x 50 m Väsby SS 1.39,12 SK Neptun 1.28,72

4 x 100 m Väsby SS 3.36,70 SK Neptun 3.14,83

4 x 200 m Väsby SS 7.51,65 Helsingborgs S 7.20,90

Ryggsim

50 m Magdalena Kuras,  
Malmö KK

27,64 Niklas Borin,  
Turebergs SK

24,64

100 m Petra Granlund,  
Väsby SS

58,88 Niklas Borin,  
Turebergs SK

53,80

200 m Sandra Hafström,  
Helsingborgs S

2.07,22 Kristian Kron,  
Helsingborgs S

1.55,52

Bröstsim

50 m Jennie Johansson,  
Upsala S

30,40 Jakob Dorch,  
LASS

27,47

100 m Joline Höstman,  
Göteborgs Sim

1.05,27 Jakob Dorch,  
LASS

1.00,27

200 m Joline Höstman,  
Göteborgs Sim

2.19,57 Simon Sjödin,  
SK Neptun

2.10,10

Fjärilsim

50 m Therese Alshammar, 
Täby Sim

25,21 Lars Frölander,  
LASS

23,48

100 m Therese Alshammar, 
Täby Sim

55,57 Lars Frölander,  
LASS

51,44

200 m Petra Granlund,  
Väsby SS

2.05,21 Jesper Jonsson,  
Växjö SS

2.00,96

Medley

100 m Sarah Sjöström,  
Södertörns SS

1.00,53 Måns Hjelm,  
Malmö KK

55,15

200 m Petra Granlund,  
Väsby SS

2.10,41 Linus Kanth,  
Västerås SS

2.00,92

400 m Sara Thydén,  
Väsby SS

4.36,25 Kristian Kron,  
Helsingborgs S

4.19,03

4 x 50 m Väsby SS 1.49,17 SK Neptun 1.36,90

4 x 100 m Väsby SS 3.57,88 SK Neptun 3.35,94
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Svenska mästare 2010
Simning – SM i Malmö 14-18 juli, 2010 - 50m bana

Frisim Damer Herrar

50 m Therese Alshammar, 
Täby Sim

24,82 Stefan Nystrand,  
SK Neptun

22,56

100 m Josefin Lillhage,  
Väsby SS

54,96 Jonas Persson,  
Malmö KK

50,59

200 m Sarah Sjöström,  
Södertörns SS

1.59,07 Robin Andréasson, 
MASS

1.50,82

400 m Sarah Henry,  
Stockholmspolisens SIF

4.14,70 Mats Westergren,  
SK Ran

4.06,41

800m Sarah Henry,  
Stockholmspolisens SIF

8.48,37 Oskar Nordstrand, 
Helsingborgs S

8.33,47

1500 m Martina Granström, 
Jönköpings SS

17.19,78 Oscar Ekström, 
LASS

16.21,68

4 x 100 m Väsby SS 3.45,05 SK Neptun 3.24,07

4 x 200 m Väsby SS 8.13,89 Uddevalla S 7.42,02

Ryggsim

50 m Magdalena Kuras, 
Malmö KK

29,18 Niklas Borin,  
Turebergs SK

27,02

100 m Therese Svendsen,  
SK Ran

1.03,14 Mattias Carlsson, 
Uddevalla S

57,64

200 m Therese Svendsen, SK 
Ran

2.16,13 Mattias Carlsson, 
Uddevalla S

2.04,17

Bröstsim

50 m Jennie Johansson,  
Upsala S

31,49 Mattias Kahlin,  
Västerås SS

29,13

100 m Jennie Johansson,  
Upsala S

1.09,31 Martti Aljand,  
Helsingborgs S

1.03,70

200 m Joline Höstman,  
Göteborgs S

2.27,77 Anton Lagerqvist,  
Göteborgs Sim

2.17,72

Fjärilsim

50 m Sarah Sjöström,  
Södertörns SS

26,26 Lars Frölander,  
LASS

24,23

100 m Sarah Sjöström,  
Södertörns SS

58,37 Lars Frölander,  
LASS

53,94

200 m Martina Granström, 
Jönköpings SS

2.10,07 Simon Sjödin,  
SK Neptun

2.02,58

Medley

200 m Sara Thydén,  
Väsby SS

2.17,07 Simon Sjödin,  
SK Neptun

2.03,95

400 m Sara Thydén,  
Väsby SS

4.48,97 Martin Persson,  
Helsingborgs S

4.31,36

4 x 100 m Göteborgs S 4.12,79 SK Neptun 3.46,66

Öppet vatten-SM (Open Water) – 5 km  i Vansbro,  10 juli 2010

Ellen Olsson, Skåre SC 1.02.43,3 Mike Thorén, Motala SS 58.56,1
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Svenska mästare 2010
SIMHOPP
Inne-SM   Ute-SM

Svikthopp 1 m
Anna Lindberg Bofors SHK 281,05 p Anna Lindberg Bofors SHK 294,50 p
Jonathan Jörnfalk Malmö KK 354,65 p Alexander Andresen SK Neptun 335,30 p

Svikthopp 3 m
Linnéa Berglund Malmö KK 267,75 p Anna Lindberg Bofors SHK 305,75 p
Jonathan Jörnfalk Malmö KK 398,15 p Christofer Eskilsson Malmö KK 384,70 p

Höga hopp
Elisabeth Jirström Malmö KK 207,90 p Elina Eggers SK Neptun 277,20 p
Anders Mikkelä Malmö KK 278,75 p Christofer Eskilsson Malmö KK 403,00 p

Svikthopp 3 m synchro  Emmy Andersson/ Jönköpings SS 247,74 p  
   Lina Forndal Jönköpings SS 
 
   Alexander Andresen/ SK Neptun 345,30 p
   Cesar Hiersemann Malmö KK
  

KONSTSIM
Solo Anna Högdal Örebro SA 151,700 p
Par Malin Gerdin/Anna Högdal Örebro SA 147,800 p
Kombination Malektha Bahoo, Malin Gerdin,Julia Hallström Örebro SA   71.700 p
 Anna Högdal, Sara Mehdin, Sara Skoogh, 
 Lydia Wenell

VATTENPOLO
Damer Järfälla Simsällskap
 Mathilda Axling, Olivia Axling, Frida Briland, Erica Elfving, Carolina Eriksson, Anna Gleisner,
 Louise Hazell, Malou Huisman, Inez Jeppsson, Sara Lidh, Linda Löfström, Malin Svensson,
 Mikaela Zervens

Herrar Järfälla Simsällskap
 Joakim Arques, Linus Bergfors, Robin Carlfors, Gustav Dahl, Anton Hanserkers, 
 Martin Karlsson, Niklas Nord, Joakim Olsson, Marcus Petersson, Marcus Rouf, 
 Andreas Sahlberg, Mattias Sahlberg, Fredrik Sundgren, Martin Swedenborg

Ålder Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Masters

Herrar Damer Herrar Damer Herrar Damer Herrar Damer Herrar Damer

0-12 1 836 3 081 53 86 0 19 13 2

13-16 1 419 1 934 31 49 1 55 144 48

17- 942 769 22 24 0 23 353 71 551 305

Totalt 9 981 265 98 631 856

Antal licensierade simidrottare 2010
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Årets bästa

2010
Årets manliga simmare

Stefan Nystrand, SK Neptun

Årets kvinnliga 
polospelare

Sara Lidh, Järfälla SS

Årets kvinnliga simjunior
Sarah Sjöström, Södertörns SS

Årets kvinnliga 
simhoppare

Anna Lindberg, Bofors SHK

Årets 
manlige polospelare

Anton Hanserkers, Järfälla SS

Årets manlige simjunior
Mattias Carlsson, Uddevalla Sim

Årets manlige
 simhoppare

Christofer Eskilsson, Malmö KK

Årets kvinnliga simmare 
Therese Alshammar, Täby Sim

Årets konstsimmare
Malin Gerdin, Örebro SA

Årets simidrottstränare
Johan Wallberg, Täby Sim

Årets simidrotts-
funktionär

Hans Lundén, Polisens IF
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Organisation

Hedersledamot
Stig Ohlsson

Styrelsen
Sven von Holst, ordförande
Pia Zätterström, vice ordförande
Rolf Alm 
Susanne Brokop 
Marcus Ekman
Ann-Christin Jarl
Bengt Jönsson t o m mars
Tony Leo fr o m april
Christer Magnusson, sekreterare
Carola Sjödin

Revisorer
Bertil Raue t o m mars
Ulrika Backenskiöld, suppleant t o m mars
Åke Pettersson fr o m april
Bo Sunesson, suppleant fr o m april

Lekmannarevisorer 
(namn inom parentes är  
personlig ersättare)
Ingela Hyddmark (Jenny Jansson)
Bernt Porsander (Leif Söderdahl)
Paul Alfons (Johan Lindberg)

Valberedning
Christer Junefelt, ordförande
Bertil Ek
Monica Grote
Annika Gustafson
Börje Jacobsson

Förbundets anställda
Jan Olsson, generalsekreterare t o m mars 
Bengt Jönsson förbundsdirektör fr o m 
april
Marie Louise Bergh, kommunikationschef 
t o m januari
Andrea Davidsson, föreningsutvecklings-
ansvarig
Annika Gardell, förlagsansvarig
Ninna Haag-Stegius, utbildningsadminis-
tratör 
Karin Hamberg, kommunikationsansvarig 
fr o m april
Elisabeth Hanson, chefsassistent, 
kansliadministration

Karin Hellström, utbildningsansvarig
Anders Höglund, simkunnighetsansvarig
Thomas Jansson, sportchef simning t o m 
augusti 
Berth Johansson, idrottsadministratör  
t o m mars
Ulrika Knape-Lindberg, sportchef  
simhopp
Kenneth Magnusson, koordinator simning
Lars Modin, databasadministratör
Lena Möller, ekonomiansvarig  
Annette Nordlund, administratör: konst-
sim/simhopp/vattenpolo
Greg Salter, rikstränare simning fr o m 
april
Stefan Svensson, marknadschef 

Ansvarsnämnden
Jan Ulmander, ordförande
Maria Ceder, vice ordförande
Lena Berlin fr o m april
Folke Hammarström
Björn Lindquist  t o m mars
Claes Tollin

Antidopinggruppen
Bengt O Eriksson, ordförande
Susanne Brokop
Sofia Garametsos
Christer Magnusson
Ulrika Sandmark 

Medaljnämnden
Ensio Andersson, ordförande 
Kenneth Magnusson 
Eva Nilsson
Toivo Öhman

Medicinska rådet
Susanne Brokop, ordförande
Pär Herbertsson

Regelkommittén 
(namn inom parentes är  
personlig ersättare)
Jan Karlsson, ordförande
Leif Björklund 
Marianne Hörding
Paul Alfons simning (Eva Westman)
Mathz Lindberg simhopp (Simon 
Chrisander)

Hans Lindström, masters 
Vendy Lymeus, konstsim
Lars Tannerfalk, vattenpolo

Simhopp 
Strategigrupp:
Peter Axtelius
Simon Chrisander
Sofia Garametsos
Mathz Lindberg
Sören Stegius

Konstsimsutskottet
Carl Johan Hellman, ordförande
Caroline Eriksson-Rissve
Madeleine Hulander
Lena Palmér 
Betty Slssingar fr o m oktober

Vattenpoloutskottet
Bengt Lidh, ordförande
Per Klöör  t o m augusti
Per-Arne Nilsson t o m maj
Johann Zdolsek

Mastersutskottet
Hans Lindström, ordförande
Lars Edstedt 
Annika Goos Nilsson
Kent Hamberg
Kajsa Hugosson
Hans Lundén
Margit Ohlsson
Lena Palmér 

Ungdomsrådet
Amer Ali, Linköpings ASS, vattenpolo
Linn Bexelius, Bodens BK, simning
Linus Book, Mölndals ASS, simning
Linus Westberg, Sundsvalls SS, simning
Linnéa Seignér, S02, simning
Sandra Palo, Sundsvalls SS, simning
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FINA (Internationella 
simförbundet)
FINA Bureau
Gunnar Werner, Honorary Member
Technical Diving Committee (Events sub-
committee)
Mathz Lindberg
Masters Committee (Events sub-commit-
tee)
Sven von Holst
Coaches Commission
Johan Wallberg, Vice-
Chairman

LEN (Europeiska  
simförbundet)
Gunnar Werner, Honorary Member
Toivo Öhman, Honorary Member
Legal Commission
Toivo Öhman
Masters Committee 
Lars Edstedt, Vice-Chairman
Medical Committee
Christer Magnusson 
Technical Diving Committee 
Mathz Lindberg 

Nordiska Simförbundet
Styrelsen
Sven von Holst

Nordic Education 
Group
Carola Sjödin

Övriga uppdrag
Sveriges Olympiska 
Kommitté (SOK)
Styrelsen
Bengt Jönsson

RF:s Dopingkommission
Bengt O Eriksson, vice  
ordförande

SISU Idrottsutbildarna
Styrelsen
Pia Zätterström, ordförande 

Riksidrottsnämnden
Toivo Öhman

Idrottsakademin
Styrelsen
Bengt Jönsson

Bragdmedaljsjuryn
Sven von Holst
Ulrika Knape-Lindberg

POOL 2 TUSEN
Bengt Jönsson, ordförande

Centralföreningen för 
idrottens främjande
Ulrika Knape-Lindberg

       

År Antal 
simmare

Antal 
starter

varav 
pojkar

varav 
flickor individuella lag 

2010 1.784 714 810 5.433 467
2009 1.645 739 906 6.079 494
2008  1.993  864 1.129 7.346 602
2007 2.087 912 1.175  7.751 656
2006 2.076 909 1.167 7.578 659

       

Deltagare Sum-Sim
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Utmärkelser 2010
Förtjänstmedalj i guld
Ulrika Sandmark, Väsby SS

Förgyllt förtjänsttecken
Leif Björklund, Vendelsö
Anneli Blomberg, Enskede
Carola Ericsson, Falu SS
Ann-Christin Jarl, Torslanda
Stefan Lindahl, Ingarö
Bengt Lidh, Järfälla
Thomas Salmén, Eksjö SLS
Carola Sjödin, Knivsta

Förtjänstmedalj i silver
Claes Andersson, Sjöbo SS
Jens Antlöv, Falu SS
Lena Antlöv, Falu SS
Peter Axtelius, Södertälje
Kent Hamberg, Ängelholm
Bengt Jönsson, Sundbyberg
Jan Karlsson, Norsborg
Jonas Lennerthson, Falu SS
Lars Lundh, Falu SS
Anders Norin, Falu SS
Mats Norrström, Falu SS
Ralph Norrström, Falu SS
Malin Thunblad, Falu SS
Eva Westman, Umeå
Malin von Hofsten, Falu SS

Förtjänstdiplom
Anders Berlin, SK Neptun
Caroline Eriksson-Rissve, Uppsala
Päivi Granath, Falu SS
Catharina Hedin, Falu SS
Ann-Marie Henrysson, Falu SS
Stig Henrysson, Falu SS
Madeleine Hulander, Jönköping
Gunnar Kihlberg, Falu SS
Marie Lifvergren, Eksjö SLS
Brith Lundström, Väsby SS
Lena Palmér, Kållered
Mika Palosaari, Väsby SS
Anund Petri, Eksjö SLS
Lena Säfström, Falu SS
Hans Åkerblom, Falu SS

Plakett guld
Stockholms Simförbund

Stora Grabbar
Anna Högdal, Örebro SA
Jennie Johansson, Upsala S
Therese Svendsen, SK Ran



Tack för ett gott samarbete under 2010

HUVUDSPONSOR FÖR SVENSKA SIMFÖRBUNDET

SPONSOR SVENSKA SIMLANDSLAGET 
OCH SVENSKA SIMHOPPSLANDSLAGET 

OFFICIELL RESEBYRÅSPONSOR SVENSKA 
VATTENPOLO LANDSLAGET

SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER

OFFICIELL LEVERANTÖR AV SIMMÄR-
KEN OCH IDROTTSPRISER


