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Ida Marko-Varga, simning under en kvällsträning
på Fuerteventura under en pre camp inför OS 2016.

Jesper Tolvers,
en starkt lysande stjärna 
inom simhopp.

Simon Sjödin, efter att ha vunnit 
brons i finalen på 200 meter fjäril-
sim under kortbane-EM i Netanya.

Jennie Johansson,
här med sina medaljer 
från sim-VM i Kazan.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ulla Gustavsson,
Ordförande

Året som gått har innehållit många minnesvärda ögon-
blick och höjdpunkter för Svensk Simidrott. VM i Ka-
zan blev det mest framgångsrika för simningen någon-

sin med tre guld, ett silver och ett brons. Sarah Sjöström tog två 
guld och lyckades med konststycket att sätta två världsrekord 
på 100 meter fjäril. Jennie Johanssons skräll på 50 meter bröst 
var en otroligt häftig seger som väckte känslostormar och fick 
många ögon att tåras. Sarah och Jennie simmade sedan tillsam-
mans med Michelle Coleman och Louise Hansson hem ytterli-
gare en medalj och det i silver på 4x100 meter medley. Herrarna 
simmade också bra, som Simon Sjödin som visade att han tillhör 
världstoppen med sin åttonde plats i finalen på 200 meter med-
ley. Fantastiskt fina prestationer som bådar gott inför OS i Rio. 
Och redan nu vet vi att fler av våra simmare är uttagna dit. 

Tack vare uppmärksamheten lockas allt fler utövare till 
sporten. Den största utmaningen är platsbristen i anläggning-
arna. Många kommuner har som mål i sina idrottspolitiska pro-
gram att invånarna ska ha tillgång och närhet till anläggningar 
som ger stora möjligheter till fysisk aktivitet. Här måste vi jobba 
för att få politiker runt om i landet att förstå att de måste satsa 
på nya simhallar. En simanläggning skapar bra förutsättning-
ar för hälsa och motion för alla, hela livet. Mål för den statliga 
idrottspolitiken är bland annat att ”statsbidragen ska ge möj-

ligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera 
och idrotta för att främja en god folkhälsa”. Att främja en god 
folkhälsa har vi inom Svensk Simidrott särskilt goda förutsätt-
ningar att göra eftersom vår uppgift är att bedriva verksamhet 
för alla samhällsmedborgare och omfattar bland annat hälsa 
och motion. Inom det området har vi 2015 genomfört en extra 
satsning genom att anställa en verksamhetsutvecklare som ska 
arbeta med att utveckla våra områden hälsa och motion, öppet 
vatten och masters. 

Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika 
idrotterna i Sverige. Det märktes inte minst under Idrottsgalan 
där Svensk Simidrott fick många nomineringar, Jennie Johans-
son till Årets prestation, Ulrika Sandmark till Årets ledare och 
lagkappslaget till Årets lag. Sarah Sjöström blev belönad genom 
utmärkelsen Årets kvinnliga idrottare. Hon vann också folkets 
röster och fick Jerringpriset för andra året i rad. Tidigare hade 
Sarah även tilldelats Svenska Dagbladets bragdguld. Det finns 
ingen tvekan om vem som är störst. 

Nu ser vi på Svensk Simidrott fram mot ett spännande och 
framgångsrikt 2016 med bland annat vår stora internationella 
simtävling Swim Open Stockholm som startar i mars samt OS 
i Rio i augusti. 

VM i Kazan har gett Svensk Simidrott stor massmedial uppmärksamhet, vilket vi så 
väl behöver. Det lockar fler till våra idrotter och fler upplever glädjen i simidrottandet 
och gemenskapen i en förening. Vi har här en utmaning i att kunna ta emot alla som 
vill bli aktiva i våra verksamheter ute i föreningarna.
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Backspegeln visar en idrott som är på stark uppgång. 
Dessutom skådades ett medaljregn utan dess like inom 
simidrotten, i alla ålderskategorier.

– Det var ett väldigt framgångsrikt år! På näthinnan har jag 
Sarahs prestationer och Jennies underbara VM-guld. Några av 
loppen fick jag ta del av på plats, Jennies bragd såg jag på TV. 
Och det tårades i ögonen, det ska erkännas!

Bengt Jönsson ler när han berättar. Platsen är Svensk  
Simidrotts kontor i Hammarby Sjöstad och vårsolen skiner 
in genom fönstret på tredje våningen. År 2015 ska gås igenom,  
vilket är en delikat uppgift på flera sätt. Året innehåller massor 
av stora svenska framgångar – för alla svenska simidrotter.

Först vattenpolon som växte och visade upp fler klubbar, 
fler aktiva och en större ungdomsverksamhet. Sedan öppet vat-
ten, där Svensk Simidrott har fortsatt förtroende och stöd från 
sponsorer och även har rekryterat in Hasse som verksamhets-
ansvarig under hösten. Han håller även i masters och ett av för-
bundets prioriterade områden, hälsa och motion.

– Konstsim, i sin tur, har rutinerade Jonas Gerdin som ny an-
svarig, så där har vi nu ett allt tydligare grepp om utvecklings-
frågor, berättar Bengt. Och även simhopp är inne i en tillväxtfas.

Så alla simidrotter växer?
– Antalet medlemmar är nu uppe i 140 000 stycken, när vi ti-

digare låg stadigt runt 120 000. Det är alltså en markant ökning 
som speglar att våra idrotter når ut och uppskattas. Att tacka för 
detta har vi det idoga arbete som görs på alla nivåer av både an-
ställda och våra ideella krafter ute i föreningarna, säger Bengt.

Och sedan deltog Svensk Simidrott i Almedalen för första 
gången 2015, eller hur?

– Det stämmer, vi var där tillsammans med Simma Sverige 
genom vår samarbetspartner Coca-Cola. Vi arrangerade vat-
tenprovsaktiviteter vid Kallbadhuset och ordnade seminari-
um runt simkunnighet. Det är ett led i det opinionsarbete som 
görs beträffande livslång simkunnighet, och var uppskattat.

Det för oss till nästa punkt, just utrymme i media. För visst 
syns simidrotterna mer även där? 

– Det gör vi. Vi har de senaste åren haft en stadig uppgång 
både vad det gäller sändningstid och mediaexponering. Här 
gör vi ett aktivt arbete för att öka vår synlighet i media, och det 
är glädjande att se de positiva siffrorna i de årliga mätningarna 
som genomförs.

SM-veckan i Sundsvall startade samtidigt som sommaren 
kom till Sverige. Det är numera en tradition att vi är med på 
SM-veckan och det är en ypperlig möjlighet att visa upp si-
midrotter som ofta hamnar utanför städerna – eller vad sägs 
om beachvattenpolo och öppet vatten-tävlingar i Selångersån, 
mitt i Sundsvall? 

Simningen var även i år den största idrotten på plats, något 
som även borgade för många timmar i TV-rutan. 

Det finns mycket mer att säga om året som gick, så klart, 
men allt får inte plats. Vad vi däremot vet är att simidrottsåret 
2015 var ett fantastiskt år.

BENGT OM SIMIDROTTSÅRET
Förbundsdirektören fick blinka bort tårarna när Jennie Johansson storskrällde genom 
VM-guldet i Kazan, han har också kunnat hurra åt att samtliga grenar inom simidrotten 
växer. Här summerar Bengt Jönsson simidrottsåret 2015.

 Bengt Jönsson,
Förbundsdirektör
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ÅRETS SIMIDROTTARE
För femtonde året i rad har Svensk Simidrott i samarbete med nyhetssidan 
simma.nu utsett de starkaste prestationsprofilerna inom Svensk Simidrott. 

Giganten Sarah Sjöström tog dessutom emot Jerringpriset – för andra året i rad.

Sarah Sjöström,
årets bästa kvinnliga simmare

ÅRETS BÄSTA KVINNLIGA SIMMARE 

Sarah Sjöström 
Södertörns Simsällskap

ÅRETS BÄSTA MANLIGE SIMMARE 

Simon Sjödin 
Simklubben Neptun 

ÅRETS BÄSTA KVINNLIGA JUNIORSIMMARE 

Louise Hansson 
Helsingborgs Simsällskap

ÅRETS BÄSTA MANLIGE JUNIORSIMMARE 

Victor Johansson 
Jönköpings Simsällskap

ÅRETS KVINNLIGA POLOSPELARE 

Anna Zdolsek 
Simklubben Neptun

ÅRETS MANLIGE POLOSPELARE 
Anton Hanserkers 

Järfälla Simsällskap

ÅRETS KVINNLIGA SIMHOPPARE 
Daniella Nero 

Jönköpings Simsällskap

ÅRETS MANLIGE SIMHOPPARE 

Jesper Tolvers 
Stockholmspolisens IF, Simhopp

ÅRETS KONSTSIMMARE 

Parmida Hamdollazadehkive 
Järfälla Simsällskap

ÅRETS KVINNLIGA MASTERSSIMMARE 

Anette Philipsson 
Linköpings ASS

ÅRETS MANLIGE MASTERSIMMARE 

Daniel Lönnberg 
Simklubben Neptun

ÅRETS KVINNLIGA OPEN WATERSIMMARE 

Ellen Olsson 
Skåre Swim Club

ÅRETS MANLIGE OPEN WATERSIMMARE 

Anton Björk Teuscher 
Simklubben S02

ÅRETS SIMIDROTTSTRÄNARE SENIOR 

Carl Jenner 
NEC, Svensk Simnings Elitcentrum

ÅRETS SIMIDROTTSTRÄNARE UNGDOM

Sverker Maltesjö 
Helsingborgs Simsällskap

ÅRETS FUNKTIONÄR 

Eric Persson 
Skånes Simförbund

Daniella Nero,
årets kvinnliga simhoppare

Ellen Olsson,
årets kvinnliga open 
watersimmare

Victor Johansson, årets 
bästa manliga juniorsimmare
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LANDSLAGSLÄGER I BRASILIEN 

Som ett led i förberedelserna inför OS i Rio in-
leddes året med ett landslagsläger i Brasilien. 
Elva simmare var uttagna till lägret. Förutom 
förbundskapten Ulrika Sandmark, tränar-
na Carl Jenner, Andrei Vorontsov och Jonas 
Lundström var även Leif Larsson och Jea-
nette Berggren med delar av lägret och höll i 
land-, styrke- och rörlighetsträning. Doktor 
René Tour deltog också delar av lägret. 

OLYMPIC CAMP PÅ FUERTEVENTURA 

I november bjöds VM-simmarna samt yt-
terligare tre simmare, Sophie Hansson, Ida 
Lindborg och Therese Alshammar in till 
Olympic Camp arrangerat av Sveriges Olym-
piska Kommitté (SOK). Förutom simmarna 
och förbundskapten Ulrika Sandmark deltog 
även tränarna och ledarna Carl Jenner, Jo-
nas Lundström, Sven-Bertil Mattsson, Johan 
Wallberg, Josef Michlewicz, Jeanette Berg-
gren och Göran Kenttä.

VM I KAZAN, RYSSLAND

Till årets långbane-VM hade elva simma-
re (åtta damer och tre herrar) kvalificerat 
sig, men på grund av en skada var det bara 
tio simmare på plats. Detta VM blev det bäs-
ta någonsin räknat i medaljer; tre guld, två 
silver och ett brons. 2001 fick vi lika många 
medaljer men bara ett guld. Sarah Sjöström 
vann dubbla guld på 50 och 100 meter fjäril 
och slog världsrekord två gånger på 100 me-
ter fjäril. Sarah satte hela fyra mästerskaps-
rekord. Dessutom blev det silver på 100 meter 
frisim och ett brons på 50 meter frisim. Jennie 

Johansson stod för VM:s stora skräll när hon 
vann finalen på 50 meter bröst. VM:et avslu-
tades med en lagkapp på 4x100 meter medley 
där Sverige var med i guldstriden ända mot 
mål men slutade på silverplats och nytt Euro-
parekord. Det var första damlagmedaljen på 
ett VM för svenskt vidkommande och första 
medleylagmedaljen på VM och OS någonsin, 
både herrar och damer inräknat. I laget sim-
made Michelle Coleman, Jennie Johansson, 
Sarah Sjöström och Louise Hansson. Totalt 
blev det tio finaler för de svenska simmarna. 
Förutom ovan nämnda, de båda damlagen i 
frisim. I lagkappen på 4x100 meter frisim sim-
made Sarah Sjöström, Louise Hansson, Mi-
chelle Coleman och Magdalena Kuras. I den 
längre lagkappen simmade Ida Marko-Varga 
finalen och Stina Gardell försöken istället för 
Magdalena Kuras. Båda lagen slutade på en 
fjärdeplats. Simon Sjödin upprepade sin final-
simning från Barcelona 2013 och slutade åtta 
på 200 meter medley. 

För första gången någonsin simmade Sve-
rige final i en mixlagkapp. På 4x100 meter 
frisim slutade Christoffer Carlsen, Simon Sjö-
din, Michelle Coleman och Louise Hansson 
på en åttonde plats. Av de starter som gjordes 
under VM var 41 procent av tiderna bättre än 
anmälningstiden, vilket är något över genom-
snittet (34 procent) för alla nationer. Sverige 
blev sjunde bästa nation i medaljtabellen och 
trettonde bästa i poängtabellen.

EM I NETANYA, ISRAEL

Elva simmare kvalificerade sig för kortba-
ne-EM i Netanya i Israel. Michelle Coleman 

och Jennie Johansson valde att inte ställa 
upp på grund av träning i Australien, Stina 
Gardell på grund av träning i USA och There-
se Alshammar valde att prioritera komman-
de 50-meterssäsong. Samtliga sju deltagare 
simmade minst en final, individuellt och/el-
ler i lagkapp. Sarah Sjöström vann tre indivi-
duella guld, 50 och 100 meter fjäril samt 100 
meter frisim. Dessutom tog hon ett silver på 
50 meter frisim. 

Simon Sjödin överraskande genom att ta 
bronset på 200 meter fjäril med nytt svenskt 
rekord. Han simmade även final på 200 och 
400 meter medley där han slutade på en 
sjunde respektive femte plats. På 400 meter 
medley blev det svenska rekord i såväl försök 
som i final. Louise Hansson var också flitig 
finalist. På 200 meter medley erövrade hon 
sin första individuella mästerskapsmedalj 
genom att ta ett brons. Övriga finaler var 100 
meter medley (5:a), 100 meter rygg (6:a) och 
100 meter fjäril (8:a). Erik Persson tog sig till 
sin första internationella final genom att sän-
ka det svenska rekordet på 200 meter bröst 
med sekunden i försöken. I finalen sänkte 
han rekordet ytterligare en sekund och slu-
tade på femteplats. Även Sophie Hansson tog 
sig till sin första individuella final. I finalen 
på 50 meter bröst slutade även hon på en fem-
teplats efter att slagit svenskt juniorrekord i 
såväl försök, semifinal och final. 

Damlaget på 4x50 meter medley med Lou-
ise Hansson, Sophie Hansson, Sarah Sjöström 
och Magdalena Kuras vann en silvermedalj. 
Samma tjejer slutade femma på 4x50 meter 
frisim. 

SIMNING
År 2015 blev ett hagel av rekord och mästerskapsmedaljer. VM i Kazan blev det bästa någonsin i 
svenska medaljer räknat. Inte nog med det – JVM i Singapore var också den starkaste insatsen i 
svensk simmarhistoria. Året har även kantats med spännande elitsatsningar inför hägrande OS.

Louise Hansson,
här tävlandes i lagkappen 4x50 meter 
medley under kortbane-EM i simning 

den 6 december 2015 i Netanya.
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I mixlaget på 4x50 meter frisim simma-
de Sarah och Magdalena tillsammans med 
Simon Sjödin och Christoffer Carlsen. Laget 
slutade på en fjärdeplats. 

Totalt blev det tre guld, två silver och två 
brons för svenskt vidkommande. I medaljstri-
den slutade Sverige sexa och i poängtävlingen 
på en nionde plats. 

UNIVERSIADEN, GWANGJU, SYDKOREA

Sverige hade nio kvalificerade simmare (fem 
damer och fyra herrar) till Universiaden som 
arrangerades i Gwangju, som också kommer 
att arrangera långbane-VM 2019. Universia-
den är världsspel för studenter i en rad idrot-
ter. Tävlingarna är likt ett olympiskt spel med 
över 10 000 deltagare från hela världen. För 
svenskt vidkommande blev det två finaler, 
båda på damernas frisimslagkapper. Individu-
ellt blev det elva topp 16-placeringar. Tävling-
arna kantades av ett förläger i Toyama i Japan. 

JVM, SINGAPORE

Tre simmare lyckades kvalificera sig för 
JVM i Singapore: Sophie Hansson, Daniel 
Forndal och Victor Johansson. Tävling-
en blev det bästa JVM:et någonsin. Sophie 
Hansson tog dubbla silver på 50 och 100 me-
ter bröst. I båda fallen på nya svenska junior-
rekord. Även Victor Johansson slog svenskt 
juniorrekord då han sänkte Anders Holmertz 
25-åriga rekord på 800 meter frisim. Victor 
slutade elva. 

EG, BAKU, AZERBAJDZJAN

European Games är tänkt som ett europeiskt 
OS för seniorer, men Europeiska Simförbun-

det hade valt att förlägga sitt EJM där. Den 
svenska truppen bestod av 13 simmare. Av 
dessa tog sig tio vidare till finalsimningar 
(semifinal eller final). Det blev denna gång 
inga medaljer men däremot fyra finalplatser. 
Petter Fredriksson lyckades bäst genom att 
bli sexa på 200 meter rygg. Hanna Rosvall 
blev åtta i finalen på 100 meter fjäril. Utöver 
det hade Sverige även två lag i final. På 4x200  
meter frisim simmade Filip Grimberg, Daniel 
Forndal, Gustaf Dahlman och Victor Johans-
son. Även om laget slutade på en sjunde plats 
var tiden 7.28.12 hela sex sekunder bättre än 
något tidigare svenskt EJM-lag presterat. På 
4x100 meter medley kom kvartetten Petter 
Fredriksson, Teodor Widerberg, Markus 
Malm och Daniel Forndal på en sjunde plats. 

NUM, JÖNKÖPING 

Till NUM i Jönköping var 18 simmare uttag-
na (nio flickor och nio pojkar). Eftersom täv-
lingen låg strax innan EYOF, som inriktar sig 
mot samma åldrar, saknades en del simmare 
som i stället fokuserade på EYOF. Danmark, 
som inte deltog på EYOF, dominerade stort. 
Sverige tog 19 medaljer (fyra guld, åtta silver 
och sju brons) och blev andra bästa nation i 
poängstriden.

EYOF, TBILISI, GEORGIEN

Till europeiska ungdoms-OS, European Youth 
Olympic Festivals, skickade Sverige tio sim-
mare (fyra flickor och sex pojkar). Hannah 
Brunzell vann ett guld och ett silver på både 
100 och 200 meter bröstsim. Utöver det blev 
Daniel Kertes femma på 100 meter frisim, 
Erik Brandt sjua på 50 meter frisim, Daniel 

Räisänen sexa på både 100 och 200 meter 
bröstsim. I lagkappen över 4x100 meter med-
ley slutade Sveriges pojkar på en sjätteplats. 

NM, BERGEN

Tidigare nordiska juniormästerskapen i de-
cember har numera öppnats upp så det förut-
om en juniorklass också finns en seniorklass. 
Totalt 26 svenska simmare, 14 juniorer och 
tolv seniorer togs ut till tävlingarna. De 
svenska simmarna lyckades väl och det blev 
många personliga rekord och framskjutna 
placeringar. I lagtävlingen slutade Sverige på 
en tredjeplats i juniorklassen och en fjärde-
plats i seniorklassen. 

TALANGUTVECKLINGSPROGRAMMET 

Utöver nämnda tävlingar, JVM, EG, NUM, 
EYOF och NM har det under året genomförts 
ett antal lägeraktiviteter inom ramarna för 
Talangutvecklingsprogrammet. 6-8 febru-
ari respektive 11-13 september genomför-
des ett riksläger och tre regionsläger. Totalt 
deltog 90-100 simmare i åldern 13 till 19 år 
per lägertillfälle. I januari genomfördes ett 
läger vid Playitas på Fuerteventura för den 
EG-bruttotrupp som tagits ut under hösten 
2014. 23-25 oktober genomfördes ett helglä-
ger för potentiella EJM-simmare 2016. 

UTMANARPROGRAMMET 

2013 startades ett utmanarprogram som 
ett led i att få fler simmare uttagna i SOK:s 
Topp- och Talangprogram. Vid 2015 års bör-
jan fanns 14 simmare i programmet. Efter 
sommaren togs ytterligare fem utmanare 
ut: Jaqueline Hippi, SK Neptun, Victor Jo-

hansson, Daniel Forndal och Filip Grimberg, 
samtliga Jönköpings SS samt Gustaf Dahl-
man, Västerås SS. Vid slutet av året fanns 
tolv simmare kvar i programmet. Flertalet 
utmanare deltog på läger på Fuerteventura i 
januari tillsammans med EG-bruttotruppen. 

NATIONELLT ELITCENTER

Under våren tävlade NEC-gruppen i Nice, 
Marseille, samt i Eindhoven Swim Cup. I maj 
genomfördes ett NEC-läger på Teneriffa. I ok-
tober genomfördes ett höghöjdsläger i Sierra 
Nevada. I samband med dessa aktiviteter har 
andra simmare från Utmanarprogrammet el-
ler landslaget bjudits in att vara med. 

TEST- OCH LANDSLAGSLÄGER

Två gånger under året, februari och septem-
ber, genomfördes test- och träningsveckor i 
Stockholm för landslaget (simmare som kva-
lificerat sig för internationella mästerskap), 
simmare i SOK:s Topp- och Talangprogram 
samt Utmanarprogrammet. Förutom olika 
fysiologiska tester och rörelsescreening ge-
nomfördes även teknikanalyser med estlän-
daren Rein Haljand. 

OS-SATSNINGAR

För att ytterligare stärka upp lagkappslagen 
på damsidan mot Rio startade under våren en 
specifik lagkappssatsning där simmare som 
varit med i och är aktuella för lagkapperna 
i Rio ingick. Satsningen innebar gemensam-
ma träffar för framförallt lagbyggande och 
målsättningsarbete. Satsningen leddes av 
förbundskapten Ulrika Sandmark med stöd 
av Göran Kenttä. 

Som ett led i satsningen mot Rio och kom-
plement till NEC i Stockholm startade under 
hösten en specifik satsning i Skåne för potenti-
ella OS-simmare med gemensam landträning, 
testuppföljning och stöd avseende nutrition, 
styrka och rörlighet. Sven-Bertil Mattsson 
och Jonas Lundström höll i satsningen. 

SM, JSM OCH SUM-SIM

För femte året deltog simningens SM/JSM i 
SM-veckan. SM-veckan i Sundsvall var den 
största någonsin med ett 40-tal idrotter på 
programmet. Tävlingarna på Himlabadet var 
välarrangerade och flöt på bra med positiva 
omdömen från deltagande föreningar. SVT 
direktsände alla finalpass i SVT1, SVT2 samt 
SVT Play. 

SK Neptun blev bästa klubb på senior-
sidan följt av Helsingborgs S och LASS. På 
juniorsidan var det Jönköpings SS som blev 
bästa klubb före Helsingborgs S och Norr-
köpings KK. Det enda svenska rekordet kom 
på 4x200 meter frisim herrar där MKK:s 
26-åriga rekord äntligen slogs. Det var jämnt 
mellan de tre medaljörlagen som alla gick 
under gamla rekordet. MASS vann före Jön-
köpings SS, som slog juniorrekordet, och på 
tredjeplats LASS. 

Kortbane-SM/-JSM arrangerades för an-
dra gången i Filborna Arena av Helsingborgs 
S som ska ha stort beröm för ett mycket bra 
arrangemang. Det kan noteras att flera fi-
nalpass samt lördagens försök var slutsålda 
vilket gjorde att det var bra stämning i hal-
len. Det hjälpte naturligtvis till att vi fick 
se många fina simningar varav många av 
hemmasimmare. Totalt slogs det sex svens-

ka seniorrekord och sjutton juniorrekord. På 
seniorsidan blev SK Neptun bästa klubb före 
Helsingborg S och Jönköpings SS. Jönköping 
och SK Neptun bytte plats på juniorsidan. 

Sum-Sim i 50-metersbassäng arrangera-
des i Trollhättan och var välarrangerat. To-
talt slogs det fyra nya Sum-Sim-rekord. Det 
blev en jämn tävling i klubbstriden där Hel-
singborgs S precis vann före Järfälla Sim och 
på tredje plats kom Jönköpings SS. 

Västsvenska Simförbundet stod som värd 
för Sum-Sim i kortbana vilket också var ett 
bra arrangemang. Sju rekord slogs där Hanna 
Rosvalls rekordnotering på 100 meter rygg 
58.83 stack ut lite extra. Tiden var precis över 
finaltiden på pågående kortbane-EM i Neta-
nya. Jönköpings SS blev bästa förening följt 
av Helsingborgs S och Järfälla Sim. 

GP-TÄVLINGAR

Av årets tre GP-tävlingar (långbana) avgjor-
des bara två då ingen arrangör hittades till 
den andra deltävlingen. Upsala S stod som 
värd för den första deltävlingen i januari där 
det var ett rekordstort antal anmälda vilket 
gjorde att startfältet fick begränsas, något 
som inte hänt på GP 1 tidigare. Den tred-
je deltävlingen arrangerades i Jönköping i 
april. Priserna i de tolv GP-cuperna var en in-
ternationell tävlingsresa. Cirka 30 simmare 
deltog därför i juni i Trofeo Sette Colli i Rom. 

PROJEKT

Projektet för mästerskapsdokument 2017-
2020 startade under sensommaren. I novem-
ber startade även ett projekt för att ta fram 
säsongs- och tävlingsplanering 2017-2020. 

Sarah Sjöström
gör sig redo för start i finalen på 50 meter 
frisim under dag tre av SM i Helsingborg.

Henrik Lindau
från Karlskrona i final på 100 meter 

under finalerna på SM i Helsingborg.

Girl power:
Magdalena Kuras, Sarah 

Sjöström, Louise Hans-
son och Sophie Hansson 

poserar med sina silverme-
daljer efter finalen på lag-

kappen 4x50 meter medley 
under kortbane-EM i 

simning i Netanya.
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Antalet klubbar har ökat med 25 procent. Vi 
har slutfört arbetet med tränarlicensen, som 
nu kommer att implementeras i svensk sim-
hoppning. Seniorlandslaget har deltagit vid 
VM i Kazan samt EM i Rostock med fem final-
platser som resultat, varav en i ”Teamevent”. 

Jesper Tolvers tog tre medaljer vid Grand 
Prix-tävlingar under 2015. Våra juniorer 
tävlade vid European Games i Baku och tog 
där tre finalplatser. De deltog även vid EJM 
i Moskva vilket resulterade i två finalplatser.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR SOM 

SVENSK SIMIDROTT VARIT 

REPRESENTERADE VID

• Eindhoven DC, Holland
• Grand Prix, Rostock, Tyskland
• 7-Nationers, Stockholm
• Grand Prix, Kanada
• Grand Prix, San Juan, Puerto Rico
• IYDM, Dresden, Tyskland
• EM, Rostock, Tyskland
• European Games, Baku
• EJM, Moskva, Ryssland
• Grand Prix, Madrid, Spanien

• Grand Prix, Bolzano, Italien
• VM Kazan, Ryssland
• Grand Prix, Singapore
• Grand Prix, Kuala Lumpur, Malaysia
• NM/NJM, Bergen, Norge

Sverige blev bästa nordiska land vid nordiska 
mästerskapen för seniorer och juniorer. 

NATIONELLA MÄSTERSKAP SOM 

GENOMFÖRTS UNDER ÅRET

• JSM, Malmö/Lund
• Riksfinalen, Stockholm
• SM, Jönköping
• USM, Stockholm
• SM, Karlskoga/Örebro

Dessutom har Diving Lund och Head to Head 
genomförts med internationellt deltagande.

Under året har vi också genomfört fyra 
elithelger för seniorer och juniorer. Inne-
hållet vid elithelgerna har varit landträning, 
mental träning, kost, kval till internationella 
tävlingar och testverksamhet. En hoppare är 
med i SOK:s utmanarsatsning.

ANDRA AKTIVITETER UNDER 2015

Svensk Simidrott stod tillsammans med SPIF 
simhopp som arrangör för tävlingen 7-Na-
tioners i simhopp. 

Den nya ungdomstävlingen, Ungdomshop-
pet, genomfördes av Svensk Simidrott i sam-
arbete med SIK Göteborg. Ungdomshoppet är 
en tävling där seriekravet har anpassats efter 
deltagarna.

Vi har genomfört utbildningar med fler 
deltagare än tidigare år. Ledarutveckling och 
Framtidens simhoppning del 2, gick av sta-
peln på Hägerön.

Vi har haft två breddläger i Svensk Si-
midrotts regi för unga aktiva i åldern nio till 
tolv år samt 13 till 15 år. På lägret för nio till 
tolvåringar deltog 100 aktiva och tränare.

Svensk simhoppning har under 2015 re-
presentation i både Internationella Simför-
bundet, FINA:s hoppkommitté och i Europe-
iska Simförbundet LEN:s hoppkommitté. 

Svenska domare har varit engagerade vid 
flera internationella tävlingar. Peter Axtelius 
blev uttagen av FINA att döma VM i Kazan 
och World Series. Nio svenska domare är nu 
certifierade av FINA och 14 svenska domare 
certifierade av LEN.

SIMHOPP
Sporten fortsätter uppåt: antalet klubbar har ökat med en fjärdedel. Under året har fyra elithelger 
genomförts, även breddsatsningar har legat i fokus. På breddlägret för hoppare i åldern nio till 
tolv år var deltagarantalet 100 stycken. Dessutom syns svenska domare på internationell mark.



16 17Svensk Simidrott Svensk Simidrott

Inriktningen med att fokusera på bredd-
verksamhet har fortsatt under 2015. För tred-
je året i följd har antalet licensierade spelare 
ökat och även antalet föreningar som inklu-
derar vattenpolo i sin verksamhet har ökat.

BREDDVERKSAMHET

Arbetet med att bredda svensk vattenpolo 
har fortsatt under året och ett flertal nya för-
eningar har adderat vattenpolo till sin verk-
samhet. Antalet licensierade spelare har ökat 
för tredje året i rad och arbetet fortsätter för 
att uppnå de målsättningar som satts upp till 
och med 2016.

Turneringar i Poolkampen har arrange-
rats under året och Karlstad arrangerade sin 
första Poolkamp i februari. De två Poolkam-
perna som arrangerades i Stockholm under 
våren hade ett stort deltagarantal med cirka 
80 barn närvarande vid dessa tillfällen. En 
ny tävlingsklass har införts under året under 

namnet Polocupen som ersätter det som ti-
digare benämnts USM C. Polocupen har inte 
SM-status och spelas i turneringsform där 
varje turnering har en vinnare. Den första Po-
locupen genomfördes i Västerås i oktober. 

ORGANISATION

Verksamhetsutvecklare Peter Hodor har un-
der september-december varit föräldraledig 
och under perioden ersatts av Josefin Sjövall. 
Josefin har varit anställd på 50 procent och 
arbetat med vattenpolons administration. 
Hanna Nordin von Platen har arbetat med 
rekrytering i Poolkampen på 25 procent.

SM I BEACHVATTENPOLO 
SM i beachvattenpolo genomfördes under 
SM-veckan i Sundsvall. Elva lag var på plats 
i Sundsvall och svenska mästare i beachvat-
tenpolo 2015 blev Järfälla på damsidan och 
Linköping på herrsidan.

SM-FINALERNA 2015

På seniorsidan avgjordes SM-finalerna i en 
match. I herrfinalen vann Järfälla över Lin-
köping och i damfinalen vann Neptun över 
Järfälla. SM-finalerna 2015 genomfördes i 
Eriksdalsbadet inför en stor och entusiastisk 
publik.

På ungdomssidan vann Linköping klas-
serna USM B, USM A flickor och JSM her-
rar. Järfälla vann JSM för damer och USM A 
för pojkar. USM C-klassen vanns av Hellas. 
USM C-klassen avgjordes genom ett A- och 
ett B-slutspel där samtliga lag deltog.

INTERNATIONELLT

Sverige arrangerade nordiska mästerskapen 
för juniorer på Eriksdalsbadet i november. 
Turneringen fick mycket positiv feedback 
av övriga deltagande länder. Sverige kom på 
andra plats i U17-klassen och på tredje plats i 
U13- och U15-klassen. 

VATTENPOLO 
Den svenska vattenpolon frodas: deltagarantalet ökar för tredje året i följd, dessutom inkluderar 
allt fler föreningar vattenpolo i verksamheten. Under SM-veckan i Sundsvall genomfördes SM 
i beachvattenpolo, och en ny tävlingsklass har sett dagens ljus under framgångsåret som gått.

Beachvattenpolo, mitt i matchen 
mellan Järfälla och Linköping
under SM-veckan i Sundsvall. 
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BREDD OCH UTVECKLINGSLAG

Högsta prioritet för 2015 har varit att fullföl-
ja den breddsatsning som bedrivits under en 
längre tid. Genom lokala satsningar har en stor 
nyrekrytering skett i nästan alla föreningar. Ny 
verksamhet har även startats i Karlskoga och 
ytterligare en klubb med konstsim på agendan 
finns numera i Växjö. Det nationella breddläg-
ret som genomfördes i Örebro i början på året 
överträffade också alla förväntningar. Över 90 
aktiva i åldrarna 10 till 16 år deltog, ledda av tolv 
entusiastiska tränare. På programmet fanns 
träning för alla nivåer, och förutom grundläg-
gande teknik fick grupperna öva in ett lag till-
sammans. 

Lägret möjliggjordes av ett lyckat samar-
bete mellan konstsimsutskottet och Örebro Si-
mallians. Det har också genomförts ett flertal 
breddläger på lokal nivå med lyckade resultat. 

I samband med breddlägret genomfördes 
även ett läger för det så kallade utvecklingsla-
get där yngre lovande simmare i åldern 12 till 
15 år deltog. Tränare för utvecklingsgruppen 
var Malin Gerdin, Angelica Jonasson och 
Katarina Westerbjörk. Ytterligare tre utveck-
lingsläger har genomförts under året där även 
gästtränarna Isabelle Blanchet-Rampling (Ka-
nada) och Pilar Clapés (Spanien) medverkat. 

UTBILDNING OCH UTVECKLING

Konstsimsutbildning under 2015 har bestått i 
satsningar främst på domare, där nyrekryte-
ring är nödvändig. Exempelvis genomfördes 
en domarutbildning steg 2 i samband med 

breddlägret i Örebro i början av året. Doma-
rutveckling har också skett internationellt, 
bland annat i form av en LEN-clinic i Bratisla-
va under hösten. Vid årets USM hade även en 
internationellt erkänd evaluerare bjudits in, 
Andida Bouma från Holland, vilket inte bara 
borgade för en hög kvalitet i bedömningarna 
utan också innebar viktig kompetensutveck-
ling för våra svenska domare. 

Vi har även haft flera internationella upp-
drag. Exempelvis var Ann-Katrin Högdal ut-
tagen som domare på Hungary Open. Thomas 
Röhss har också haft flera uppdrag som chief 
recorder på European Cup i Holland, Primor-
je Synchro Cup i Kroatien och Eurogames i 
Stockholm, samt som assistant chief recorder 
på 1st European Games i Baku.

Ett annat mycket viktigt utvecklingsarbe-
te som bedrivits under året har fokuserat på 
att färdigställa konstsimningens utvecklings-
trappa. Arbetet har drivits av en arbetsgrupp 
under ledning av Sofia Kuylser och målbilden 
är att utvecklingstrappan kommer ut senast 
till halvårsskiftet 2016. Tanken är att trappan 
därefter ska implementeras i föreningarna un-
der hösten. 

Det har även bedrivits utvecklingsarbete 
gentemot våra tränare. Exempelvis arrang-
erade Konstsimsutskottet en central tränar-
konferens under hösten i Stockholm. Där med-
verkade bland annat OS-meriterade Isabelle 
Blanchet-Rampling från Kanada. Tränarna för 
utvecklingslaget deltog också på en LEN-cli-
nic under hösten. 

TÄVLING

Egen tävlingsverksamhet har genomförts i 
stort sett enligt plan. SM och JSM genomför-
des sammanslaget under våren i samarbete 
med Örebro Simallians. En annan viktig täv-
lingshändelse var öppna USM i Stockholm i 
november med föreningarna Järfälla Sim, 
SK Neptun och Täby Synchro som arrang-
örer. Inte mindre än 182 konstsimmare från 
nio nationer var med. Tävlingen fick mycket 
positiva omdömen vilket borgar för högt na-
tionellt och internationellt tävlingsdeltagan-
de även under 2016.

Internationellt tävlingsdeltagande har 
även förekommit 2015. Fyra simmare ur ut-
vecklingslaget deltog i Hungary Open: ett 
par i ålderskategorin tolv år och yngre samt 
två solon i ålderskategorin 13 till 15 år. Samt-
liga program presterade bra. Framför allt 
det unga paret, som fick den högsta musik-
poängen av deltagarna i den grenen, visar att 
svenskt konstsim är på frammarsch även i 
internationella sammanhang. Enskilda för-
eningar har också deltagit i tävlingar utom-
lands, bland annat i Kroatien och Tjeckien. 

Under 2016 tar svenskt konstsim sikte på 
ytterligare breddning, implementering av ut-
vecklingstrappan, utveckling av nytt utbild-
ningsmaterial för våra tränare, samt en fortsatt 
satsning på yngre tävlingsaktiva. Ambitio-
nen är att få fram en ny och bredare genera-
tion simmare av hög internationell klass.

KONSTSIM
Trenden har vänt – svensk konstsim växer! Viktiga breddsatsningar har lagt grunden för denna 
positiva trend. För att utveckla nästa generation konstsimmare av internationell klass prioriteras 
också ett utvecklingslag bestående av ungdomar i åldrarna 12 till 15 år.
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Nya tävlingar lockar deltagare men också 
tävlingar med lång historia märker ett upp-
sving. Öppet vattens huvudsponsor Vansbro-
simningen har utökat sitt arrangemang och 
satsar på fler distanser och målgrupper. Öp-
pen Älv, där simmarna kan starta med flextid 
har blivit en succé. Totalt sett sanktionerades 
ett 40-tal tävlingar av Svensk Simidrott. Både 
motionärer och elit deltog i tävlingar från Mal-
mö i söder till Juoksengi i norr. Sträckorna i 
loppen varierade mellan några hundra meter 
upp till 21 500 meter. Det beslutades också att 
en licens för tävlingsklass i öppet vatten ska 
införas från och med 2016. Webbsidan sim-
masverige.se lade till mervärde för simmarna. 
Sajten ämnar att vara en portal för alla som vill 
simma i sjöar eller vattendrag i Sverige. Bland 
annat tipsar Michelle Coleman och Simon Sjö-
din från bassänglandslaget i videoform om hur 
man blir en bättre simmare.

HEAD OPEN WATER TROPHY

Under sommaren har för tredje säsongen Head 
Open Water Trophy genomförts på tio ställ-

en. Segrare i totalcupen blev Thilda Larsson, 
Uddevalla och Anton Björck-Teuscher, S02. 
Den totala prissumman var 40 000 kronor där 
segrarna fick 10 000 kronor var. 

Martin Forhaug bevakade och simmade 
alla tävlingar och rapporterade ur deltagar-
synvinkel och hur han upplevde varje deltäv-
ling. När säsongen summerades så delades 
det också ut ett trettiotal HOWT-statyetter i 
motionsklassen.

VANSBROSIMNINGEN

Närmare 8 000 deltog i det klassiska treki-
lometersloppet och efter en hård spurtduell 
mellan Anton Björk-Teuscher, SO2, och Si-
mon Wanna, Säffle SS, och efter granskning 
av målgången kunde man konstatera att det 
inte gick att urskilja på målfotot vem som 
kom först. Därmed blev det en delad seger 
mellan dessa två simmare. 

Fullt lika dramatiskt blev det inte i dam-
klassen där Ellen Olsson, Skåre Swim Club, 
simmade först i mål och med totalt en femte 
plats i loppet. Tvåa och 45 sekunder senare 

kom Marie Carlsson, Väsby SS Triathlon. 
Tävlingen direktsändes i TV4 Sport och 
Svensk Simidrotts förbundsdirektör Bengt 
Jönsson var expertkommentator i studion 
vid målområdet innan han sprang iväg till 
starten och simmade själv.

LANDSLAG EUROPCUPEN I EILAT, ISRAEL

Ellen Olsson tog för sig och var uppe i ledning 
på femkilometersloppet innan hon till slut 
gick i mål på en sjätte plats. Efter en vinter 
med 35 timmars träning i veckan var det ett 
kvitto på att hon var på rätt spår.

VM I KAZAN

Ellen Olsson, Skåre Swim Club, represente-
rade som första deltagare sedan 2007 lands-
laget på ett VM. Hon slutade på 30:e plats på 
fem kilometer. 20-åriga Ellen tränar i en av 
Europas toppgrupper för öppet vatten i tyska 
Saarbrücken och kan komma att bli en fram-
tidssimmare på mästerskapen då snittåldern 
bland topp tio på ett internationellt mäster-
skap ligger över 25 år.

EJM I TENERO, SCHWEIZ

Gustav Swedenborg, Järfälla, deltog på juni-
or-EM i schweiziska Tenero och simmade in 
på en 19:e plats på 7,5 kilometer. Gustav var 
mindre än minuten från vinnaren i det täta 
loppet.

SM I SUNDSVALL

SM i Sundsvall lockade lite över 110 simmare 
i klasserna masters, senior, junior och ung-
dom till Selångersån i Sundsvall. Segrare och 
svensk mästarinna i damklassen för sjätte 
gången blev även i år Ellen Olsson. Herrarnas 
femkilometerslopp vanns av Anton Björk-Teu-
scher. 

WUHA, KINA

Fyra simmare var inbjudna och representera-
de Sverige i en större inbjudningstävling i Ki-
nesiska Wuhan. Arrangörerna till korsningen 
av Yangtze-Kiangfloden betalade resa och up-
pehälle för de svenska simmarna. Simon Wan-
na, Säffle, vann herrklassen och fick skrika 
ut sin glädje i kinesisk TV. Oskar Nordstrand, 

Helsingborg, tog en tredjeplats och blev även 
han intervjuad. Lars Frölander var specialin-
bjuden i egenskap av OS-guldmedaljör och 
simmade också tävlingsloppet.

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I ÖPPET VATTEN

NM i samband med Göteborg Simmet i Delsjön 
lockade simmare från Sverige, Danmark, 
Färöarna och Estland. Danmark skickade 
elva landslagssimmare och fyra ledare. Alla 
svenskar tävlade för sina föreningar. 

De lokala arrangörerna visade utomor-
dentligt prov på flexibilitet och engagemang 
under tävlingarna. Både 5 000 meter och  
10 000 meter stod på NM-programmet och 
arrangörerna la till det längre loppet till sitt 
ordinarie program. Den meriterade tränaren 
Slaven Sitic som lotsat sina simmare till EJM-
guld och OS-simningar bjöds in och berättade 
för tränare och simmare om hur han coachar 
sina simmare. Nordisk mästare under 2015 
blev Ellen Olsson då hon vann både 5 000 
meter och 10 000 meter. På herrsidan vann 
Anton Björck-Teuscher 10 000 meter. Gustav 

Swedenborg var snabbaste junior och korades 
till nordisk juniormästare under mästerska-
pet.

EUROPACUPEN I KÖPENHAMN

Tävlingssommaren avslutades med LEN:s Eu-
ropacup i Köpenhamn. Fem svenska simmare 
simmade fem varv runt Christiansborg för 
distansen 10 000 meter. Ellen Olsson kom fyra 
efter att ha legat i topp halva loppet, och An-
ton Björck-Teuscher slutade på en fin nionde-
plats, blev bäste nordbo och betvingade bland 
annat Europajuniormästaren från Italien.

ÅRETS SIMMARE

Ellen Olsson, Skåre Swim Club, och Anton 
Björk-Teuscher, Simklubben S02, utsågs till 
Årets kvinnliga respektive Årets manlige öppet 
vatten-simmare. Ellen och Anton stod som 
segrare i Vansbrosimningen 2015 och visade 
även att de kunde hävda sig internationellt. Ellen 
kom fyra och sexa som bäst på Europacupen och 
Anton nia som bäst och båda tog hem nordiska 
mästerskapet.

ÖPPET VATTEN 
Idrottens popularitet har fullkomligt exploderat de senaste åren och 2015 var inget undantag – 
både antalet tävlingar och deltagare har ökat. Detta trots en kylslagen inledning av sommaren 
med den regnigaste våren på 200 år! Dessutom är spetssimmarna vassare än på länge.

Öppet vatten-simning i Jönköping.
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SIMNING

Under 2015 har mastersutskottet arbetat med 
de fokusområden som initierades i början av 
året, och några av dessa kommer även att pri-
oriteras under kommande år. Att öka både an-
talet mastersutövare samt antalet tävlingstill-
fällen ligger i de strategiska riktlinjer som togs 
fram för 2015-2016 gällande masters.

KVALPERIOD HAR INFÖRTS

I slutet av sommaren togs beslut att en två-
årig kvalperiod införs. Denna regel tillämpas 
enbart på mästerskapsarrangemangen. För-
delarna med den införda kvalperioden är att 
tävlingsheaten blir mer tidsmässigt jämna 
och bättre seedade i åldersgrupperna. Infö-
randet av en kvalperiod ligger i linje med de 
fokusområden som prioriteras, där vi har som 
målsättning att öka antalet masterssimmare 
och antalet deltagare på mästerskapstävling-
ar. Tack vare införandet av kvalperioder kom-
mer tävlingsarrangörerna kunna tidsberäkna 
tävlingarna bättre och våra mästerskapstäv-
lingar blir mer tidseffektiva, vilket gör att vi 
kommer att ha kapacitet att utöka antalet täv-
lingsdeltagare.

FRAMTAGNING AV SIMLINJEN

Arbetet med Simlinjen fortsätter med ar-

betsgruppen som bildats. Projektet har upp-
draget att framta en utvecklingstrappa från 
grundkurs till träningsnivå, samt att ta fram 
kursplan för respektive nivå. På så vis får si-
midrotten hjälp att utveckla och driva vuxen-
crawlkurser.

MASTERS-SM, STOCKHOLM (SIMNING 25 M)

Det blev ett historiskt mästerskap och re-
kordrika dagar på Eriksdalsbadet då mas-
ters-SM avgjordes i slutet av mars. När 
tävlingen hade summerats var det rekord i 
antalet deltagare både för damer, herrar och 
antal lag som ställde upp. 

Totalt sett gjordes 2 343 starter under 
dessa tre tävlingsdagar. Även antalet med-
verkande föreningar var fler än någonsin. 
Deltagare från 72 klubbar fanns på plats på 
detta mästerskap.

MASTERS-SM STARTER 2010-2015

År  Ort Damer Herrar Lag Totalt

2010 Växjö 503 1019 212 1734

2011 Södertälje 589 1092 261 1942

2012 Kristianstad 574 908 214 1696

2013 Södertälje 657 1109 247 2013

2014 Sundsvall 639 917 213 1769

2015 Stockholm 751 1281 311 2343

2015 års tävling blev dessutom en simmar-
fest med otaliga svenska och nordiska rekord. 
Det slogs hela nio nya Europarekord och fem 
nya världsrekord. Anette Philipsson och 
Margit Ohlsson noterades för två världsre-
kord var. SK Neptuns herrlag i åldersklassen 
120-159 slog till med ett världsrekord i den 
allra sista grenen på 4x50 meter medley – en 
fin avslutning på årets inomhusmästerskap. 
Precis som förra året blev SK Neptun bästa 
klubb och även i år med SSO4 på andra plats. 
Tredjeplatsen tog Malmö Kappsimnings-
klubb strax före Täby Sim.

MASTERS-SM, SUNDSVALL (OW)

I juli avgjordes masters-SM i öppet vatten un-
der SM-veckan i Sundsvall. Totalt tävlade 24 
män och 16 damer om de olika titlarna.

MASTERS-SM, STOCKHOLM (SIMHOPP)

Under masters-SM på Eriksdalsbadet i Stock-
holm avgjordes även simhoppens svenska 
mästerskap. Det gjordes 74 starter i masters-
klasserna och ett tjugotal starter i novisklass.

MASTERS-VM, KAZAN (SIMNING 50 M)

När VM avgjordes i ryska Kazan var Anet-
te Philipsson den starkast lysande svenska 
stjärnan med fem guld på lika många starter. 

MASTERS
De omåttligt populära mastersidrotterna både växer och utvecklas: antalet tävlingslicenser 
ökade med över 300 under 2015. Tävlingsmomentet och umgänget gör att otaliga utövare stannar 
i sporten livet ut, och lyckas även locka nykomlingar att börja med någon av våra simidrotter.

På 50 meter frisim slog hon dessutom världs-
rekord med nästan en halv sekund på den nya 
rekordtiden 27,79. Hon tog även guld på 50, 
100 och 200 meter fritt, 50 meter fjäril och 
200 meter medley. De övriga medaljerna togs 
av herrarna från Göteborg. Leonard Bielicz 
simmade hem ett silver på 100 meter frisim 
och brons på 50 meter fjäril. Lennart Men-
tor tog brons på 50 meter rygg i åldersklassen 
55-59 år.

MASTERS-VM, KAZAN (SIMHOPP)

När masters-VM avgjordes i Kazan kamma-
de de svenska deltagarna hem ett antal med-
aljer och fina placeringar i simhopp. Gunilla 
Etsare från Stockholmspolisens IF Simhopp 
tog hem guldmedaljen på höga hopp och yt-
terligare två silvermedaljer på en meter och 
tre meter. Tatiana Abu Nijmeh tog även hon 
silver på både en meter och tre meter i sin ål-
dersklass.

MASTERS-NM, FÄRÖARNA (SIMNING 25 M)

Då de öppna nordiska mastersmästerskapen i 
Torshavn på Färöarna avgjordes var svensk-
arna flitigt representerade på prispallen. 
Simmarna tog hem inte mindre än 69 indi-
viduella segrar och nio lagkappsguld. Öppna 
nordiska mastersmästerskapen var ett välor-

ganiserat arrangemang, som precis som året 
innan hade färre antal deltagare och starter 
än förväntat. Ett svenskt rekord sattes av 
Karin Elmberg, (50-54), Kristianstads SLS 
på 1 500 meter frisim. Det nya rekordet är 
20.25.32.

MASTERS-SM, UPPSALA (SIMNING 50 M) 

Vid årets sista mästerskap i Uppsala raderades 
ett antal rekord ut och årets långbanemästare 
korades. Glädjande var att deltagarantalet var 
stort och vi hoppas att den trenden fortsätter 
även kommande år. Det simmades fort i Fyris-
hovsbadets 50:a då världens äldsta simklubb 
Upsala Simsällskap stod för ett välorganiserat 
arrangemang med trevlig inramning. Strax 
över 20 svenska rekord och nästan tio nordis-
ka rekord raderades ut. 

När klubbpoängen räknats samman stod 
det klart att SK Neptun samlat ihop flest po-
äng av alla föreningar på detta mästerskap. När 
sammanräkningen för hela året gjordes ham-
nade SK Neptun överst även här och korades 
välförtjänt till bästa mastersklubb 2015. 

UTMÄRKELSER

Under kortbane-SM i Stockholm delades årets 
mastersstipendium ut. Priset gick till Jörgen 
Tisell med följande motivering:

”Jörgen har ett stort intresse för simning i 
allmänhet och masterssimning i synnerhet. Han 
får stipendiet för ett mångårigt hängivet engage-
mang både i hemmaklubben SS04 och i masters-
simningen i stort. Hans kämpaglädje, kamrat-
skap och engagemang gör honom till en verkligt 
god representant för mastersfamiljen och en vär-
dig mottagare av årets mastersstipendium.”

Ann och Glen Christiansens vandringspo-
kaler för bästa prestation på masters-SM gick 
till Joakim Holmquist och Anette Philipsson, 
LASS, som även blev Årets kvinnliga masters-
simmare med motiveringen:

”För en strålande säsong där hon har eröv-
rat otaliga medaljer och som kulminerade under 
VM med fem guld på lika många starter. Dess-
utom hann hon under året slå fantastiska fem 
stycken Europarekord och tre världsrekord och 
detta på fyra olika distanser och i tre simsätt”

Årets manliga masterssimmare 2015 blev 
Daniel Lönnberg SK Neptun med motiveringen:

 ”Daniel har varit en god förebild och ambas-
sadör för svensk masterssimning under flera 
säsonger och under 2015 imponerande han stort 
med två Europarekord på de korta ryggsims-
distanserna. Han lotsade dessutom sitt klubb-
lag efter sin snabba förstasträcka till ett nytt 
världsrekord”.
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KÄRNVÄRDEN

Gemenskap – genom simidrotten kan alla 
som engagerar sig få sammanhang och ge-
menskap. Simidrotten inkluderar alla. Att vara 
simkunnig gör det möjligt att uppleva det roli-
ga med att umgås i vattnet. 

Livslång – simidrott är för hela livet, från 
baby till gammal. Få idrotter kan leva upp till 
ordet livslång, men simidrotten gör det.

Framgångsrik – simidrotten är framgångs-
rik med en historia. Genom varje person vi 
gör simkunnig, så har vi bidragit till att skapa 
framgång när fler kan ha roligt tillsammans.

Hälsosam – simidrotten får dig att må bra. 
Vattnet är hälsosamt och skonsamt för din kropp.

VÅRT LÖFTE

Att ha kul tillsammans, det är det vi ger dig. 
Vi väljer inte bort någon, vi är till för alla. 
Simidrotten gör dig trygg i och kring vatten. 
Inte enbart för att du ska överleva, utan för att 
du ska kunna leva. 
 Simidrotten finns där hela livet oavsett vad 
du behöver och vilka mål du har, om du är 
frisk och vill träna, utmana dig själv eller tes-
ta dina gränser. Men vi finns också där om du 
har en kropp som behöver återhämta sig eller 
byggas upp på nytt. 
 Hos oss är framgång ett tillstånd. Det är 
förstås ett resultat av att vi tillsammans gör 
bra saker. 

Vi utvecklar talanger, våra profiler är fram-
gångsrika. Men för oss räcker inte det. Vi strä-
var jämnt efter att fler ska kunna simma och 
genom det också bli en del av en gemenskap. 
Helt enkelt ha kul tillsammans. Hela livet.

VÅR VISION

Svensk Simidrott i världsklass i ett Sverige där 
alla kan simma.

VÅR MISSION

Gemenskap, glädje och god hälsa genom hela 
livet.

DETTA ÄR SVENSK SIMIDROTT
Svensk Simidrott bildades den 23 mars 1904 och har närmare 140 000 medlemmar i 300 
föreningar med över 13 000 licensierade simidrottare. Föreningarnas medlemmar är verksamma 
i simidrotterna simning, simhopp, vattenpolo, konstsim och öppet vatten. Dessutom utövas 
bland annat masters, babysim, simskolor och vuxenverksamhet.

Styrelsen
Ulla Gustavsson, ordförande
Rolf Alm, vice ordförande
Christer Magnusson, sekreterare
Susanne Brokop
Ann-Christin Jarl
Anna-Karin Lindqvist 
Stefan Persson
Carola Sjödin
Mattias Tuneskog
Sven von Holst, hedersordförande  

Revisor
Åke Pettersson 
Hans Björck, suppleant

Lekmannarevisorer 
Paul Alfons 
Ingela Hyddmark 
Bernt Porsander 

Valberedning
Bertil Ek, ordförande 
Christin Berglund
Lena Andersson-Stenquist
Börje Jacobsson
Ingmar Lundström 

Förbundets anställda
Bengt Jönsson, förbundsdirektör
Andrea Davidsson, förenings- 
och distriktsutvecklingsansvarig
Henrik Forsberg, sportchef simning
Stefan Friberg Svensson, marknadschef 
Annika Gardell, förlagsansvarig/
marknadsassistent
Anna Hammar, kommunikationsansvarig
Ulrika Höijer, ekonomi och administrativt 
ansvarig
Peter Hodor, verksamhetsutvecklare vattenpolo
Carl Jenner, förbundstränare, simning – NEC

Ulrika Knape-Lindberg, sportchef simhopp
Lena Lundstedt, ekonomiansvarig
Nikola Lukic, fysiolog/test och utveckling – NEC
Kenneth Magnusson, koordinator simning
Lars Modin, databasadministratör, förenings-
service
Maria Olofsson, utbildningsansvarig
Ulrika Sandmark, förbundskapten simning
Christina Sandin, simkunnighetsansvarig
Nathalie Dahlqvist, utbildningsadministratör, 
simkunnighetsprojekt ”Simningens ABC”
Paula Sinkkonen, administratör: konstsim/sim-
hopp/förenings- och distriktsutveckling
Sofia Kuylser, administratör: konstsim/sim-
hopp/förenings- och distriktsutveckling
Andrei Vorontsov, förbundstränare, simning 
Hasse Nilsson, verksamhetsutvecklare öppet 
vatten/masters/hälsa & motion

Ansvarsnämnden
Maria Ceder, ordförande 
Jörgen Hemby, vice ordförande
Lena Berlin 
Folke Hammarström
Claes Tollin

Antidopingkommittén
Christer Magnusson, ordförande
Susanne Brokop
Charlotte Wallin 

Medaljnämnden
Ingmar Lundström
Kenneth Magnusson
Eva Nilsson
Pia Zätterström

Simidrottsvetenskapliga rådet
Susanne Brokop, ordförande

Regelkommittén 
Marianne Hörding, ordförande
Leif Björklund
Bertil Ek
Daniel Lönnberg, masters
Paul Alfons, simning
Mathz Lindberg, simhopp
Thomas Röhss, konstsim
Lars Tannerfalk, vattenpolo
Hasse Nilsson, öppet vatten

Simhopp 
Ulrika Knape-Lindberg
Peter Axtelius
Mathz Lindberg
Bert-Olov Rasmusson 

Konstsim
Jonas Gerdin, ansvarig
Nathalie Serrate, utbildningsansvarig
Katarina Westerbjörk, elit- och utvecklings-
gruppansvarig
Thomas Röhss, tävlings- och domaransvarig

Vattenpolo
Peter Hodor, ansvarig
Alexandros Vlastos, landslag- och elitutveckling
Roger Sjösten, Poolkampen 
Lars Tannerfalk, domare och regler
Andrea Davidsson, förenings och distriktsut-
vecklingsansvarig.
Christopher Vang, serier

Öppet vatten
Hasse Nilsson
Nils Zetterström
Mikael Rosén
Lee Williams

Masters
Hasse Nilsson, ansvarig fr.o.m november
Daniel Lönnberg, ansvarig t.o.m november
Margit Ohlsson, simning
Anders Berlin, simning
Annika Goos Nilsson, simning
Kent Hamberg, simning
Anna Hammar, simning 
Sofia Izoz, simhopp
Hans Lundén, vattenpolo
Lena Palmér, konstsim
Mikael Edstedt, öppet vatten (t.o.m. juni 2016)

Anläggningsgruppen
Bengt Jönsson, Stockholm
Bert-Olof Rasmusson, Västerås
Per Kersmark, Bjärred
Andreas Luiga, Järfälla
Kenneth Magnusson, Stockholm 

Svensk Simidrotts branschråd 
i anläggningsfrågor
Bo Hultén, Malmö
Ulf Isaksson, Sandviken
Tommy Malmsten, Åhus

Simdrottsakademin
Gunnar Larsson

ORGANISATIONEN
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SIMIDROTTSFORUM

Simidrottsforum arrangerades ute på Bosön 
i samarbete med SISU Idrottsutbildarna den 
13-15 mars. Alla som arbetar med någon form 
av ledaruppdrag inom Svensk Simidrott var 
inbjudna att delta. 

Helgen inleddes med en paneldebatt mel-
lan flera olika idrotter med diskussioner kring 
ledarskap. Med i panelen var förbundskap-
tenerna i simhopp och simning, Ulrika Kna-
pe-Lindberg och Ulrika Sandmark, men även 
bland annat Staffan Olsson, handboll, Susan-
ne Wiklund Björk, orientering, samt Thomas 
Engdahl från SOK. 

Under fredagen presenterade även Sporti-
vity arbetet med varumärket Svensk Simidrott.

Lördagen bjöd på flera valbara pass i oli-
ka inriktningar. Bland pass som landträning, 
framtidens idrottsförening och ungdomsin-
flytande hittades också Jon Rudd, den brittis-
ke simtränaren till Ruta Meilutyte, som prata-
de om träning och utveckling. 

Förutom valbara pass, återfanns under 
lördagen även en föreläsning om den växande 
tävlingsformen swimrun av Michael Lemmel, 
en av grundarna till Ö till Ö.

På söndagen var Henrik Gustavsson och 
Malin Sjöström på plats för att prata om moti-
verande samtal och samtidigt lansera den nya 
boken ”Motiverande samtal - en handbok för 
coacher och tränare inom idrotten”. Samtidigt 
pågick en föreläsning av Ulrika Faerch som 
handlade om att ge barn ett försprång i livet 
genom att låta dem simma.

Helgen avslutades med många skratt när 
Jim Thuresson pratade om sitt personliga led-
arskap och erfarenheter från basketen.
 

FORTBILDNING FÖR SKOLPERSONAL

Under augusti genomfördes två fortbildnings-
tillfällen i vattenvana och simteknik för skol-
personal. Syftet med utbildningsdagen var 
att ge personal som jobbar i skolor eller med 
fritidsverksamhet mer kunskap om hur de 
kan jobba med simningens ABC samt simin-
lärning i de fyra simsätten. Allt för att de ska 
kunna ge eleverna en kvalitativ simunder-
visning utifrån den nivå de befinner sig på, i 
syfte att klara av målen för simundervisning 
i LGR11. Fortbildningen har varit mycket 
uppskattad och kommer fortsätta arrangeras 
framöver.

NORDISK TRÄNARCLINIC I SIMHOPP

Den 18-20 september genomfördes den nord-
iska tränarclinicen i simhopp i Malmö. Ett 40-
tal deltagare fick möjlighet att lyssna på före-
läsare som den brittiske simhoppstränaren 
Andy Banks och psykiatrikern Paul Joachim 
Bloch Thorsen som pratade om ADHD och 
dess möjligheter och utmaningar. Maria 
Werin, som är fysioterapeut, fanns på plats för 
att berätta om axelskador och corestabilitet. 
Karin Moesch, idrottpsykolog, pratade om 
kognitiv beteendeterapi och hur det kan till-
lämpas inom idrotten.

NIU-KONFERENS

I september genomfördes en uppskattad NIU- 
konferens i Stockholm med ett 30-tal repre-
sentanter från samtliga NIU-skolor i form av 
tränare för NIU samt ansvariga på skolorna. 
En mängd olika ämnen rörande NIU avhand-
lades, även Skolverket fanns på plats för att 
redogöra sin syn på NIU samt svara på frågor.

VATTENPOLO

Under 2015 var det dubbelt så många jämfört 
med tidigare som gick simlinjeassistent grön, 
som den vattenpolospecifika delen till sim-
linjeassistent vattenpolo heter. Anledningen 
till detta var bland annat att det hölls ett ex-
tra utbildningstillfälle i Falun i augusti. Falu 
Simsällskap har gjort en satsning mot att ha 
fler simidrotter i verksamheten, vilket ökade 
efterfrågan på utbildade ledare inom bland 
annat vattenpolo. 

TRÄNARLICENS 

Sedan de första simtränarna fick sin tränar-
licens 2014 har antalet licensierade simpeda-
goger/tränare ökat. Tränarlicens går att få för 
tre olika inriktningar – barn, ungdom och/
eller junior/senior. Det genomförs cirka tre, 
fyra licenskurser per inriktning varje år och 
i december 2015 var 32 personer licensierade 
inom simning. 

Under 2015 har ett stort arbete pågått med 
att ta fram en utvecklingstrappa och regelverk 
för licensiering även för simhoppstränare. 
Förhoppningar är att kunna dela ut de första 
tränarlicenserna inom simhopp under det för-
sta kvartalet 2016.

UTBILDNINGSMATERIAL

Under 2015 kom en reviderad version på Mi-
nisimsboken ut. Under året har ett jobb pågått 
för att ta fram en teknikbok i vattenpolo, en 
bok som beräknas vara klar under första kvar-
talet 2015. Ett arbete pågår också med att för-
lägga en del av utbildningen till simlinjeassis-
tent på webben, för att kunna minska antalet 
fysiska kurstimmar av utbildningen.

UTBILDNING
Otaliga är de människor som dragit nytta av kompetensförstärkningarna. Svensk Simidrott har 
arrangerat vidareutbildningar av exempelvis förskolepersonal, NIU-personal, simhoppstränare 
och dessutom har antalet simlinjeassistenter inom vattenpolo dubblerats. Och mycket, mycket mer.

ANTAL UTBILDADE LEDARE 2014
TOTALT 2325 ST

ANTAL UTBILDADE LEDARE 2013
TOTALT 1764 ST

 0 1000 2000 3000  

ANTAL UTBILDADE LEDARE 2015
TOTALT 2557 ST
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MARKNAD
Under 2015 exponerades simidrottens framgångar ordentligt i medierna, vilket också gett 
gynnsamma ringar på vattnet till Svensk Simidrotts samarbetspartners. Dessutom har fyra nya 
sponsorer valt att samarbeta med Svensk Simidrott.

KOMMUNIKATION

Målgruppen för Svensk Simidrotts kommu-
nikation är våra medlemmar och föreningar, 
anhöriga, media och allmänhet.

Hemsidan är det officiella organet som för-
utom att vara en nyhetsplats med information 
från våra simidrotter också ska vara en plats 
för resultat, statistik och även en inspirations-
plats för simidrottsintresserade. Under förra 
året hade hemsidan 190 849 användare, vilket 
är 15 procent mer än föregående år.

Förutom svensksimidrott.se, finns det även 
ett antal andra webbplatser för våra verksam-
heter. Den mest välbesökta av dessa är Mäs-
terskapssidan där vi under året presenterar 
resultat, bilder och kommentarer från utvalda 
sim- och hopptävlingar. Sidan hade under fö-
regående år 591 109 sidvisningar, vilket är en 
ökning med 13 629 jämfört med året innan. 
Sidan hade 69 330 unika besökare, jämfört 
med 63 949 under 2014. Den mest välbesökta 
tävlingen var Sum-Sim den 14-15 november då 
sidan hade 79 698 visningar.

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

Inför tävlingen Swim Open Stockholm 
har ett grafiskt koncept tagits fram, som 
också kompletterats med en webbsida och 
en Facebook-sida där nyheter kontinuerligt 
har lagts ut under året. Under året påbörja-
des en landslagssida som ska presentera våra 
landslagssimmare på ett inspirerande och in-

formativt sätt. Denna webbsida kommer att 
lanseras under våren 2016.

SOCIALA MEDIER

Sociala och digitala kommunikationskana-
ler är utöver vår hemsida ett av de viktigas-
te sätten för Svensk Simidrott att få synlig-
het. Under 2014 har utvecklingen av de nya 
kanalerna fortsatt. Samtliga Facebooksidor 
har under året ökat antal följare. Swedish 
Swim Team är den största med 4 232 följare 
vilket är en ökning med 25 procent jämfört 
med året innan. Vi har under året aktive-
rat Twitterkonto och Instagramkonto för 
Swedish Swim Team. På Twitterkontot rap-
porteras resultat från utvalda mästerskaps-
tävlingar och på Instagram läggs bilder från 
olika landslagsaktiviteter ut. Vi använder 
#sweswimteam för att tagga landslagsbilder.

Under året har en blogg för förbundskap-
tenen i simning startats, där Ulrika Sand-
mark delar med sig av sina erfarenheter och 
aktiviteter.

PRESS OCH MEDIA

Svensk Simidrott har nära samarbete med 
media och medieintresset har varit stort 
under året. Detta märktes främst under 
SM-veckan i Sundsvall, sommarens VM i Ka-
zan och under kortbane-VM i Israel.

Förutom personliga möten med ett antal 
journalister, har även ett antal pressträffar 
genomförts enligt utarbetad plan. Under 
året har information kring viktiga aktiviteter 

fortlöpande skickats ut till våra nyhetskon-
takter. Vi har dessutom genom MyNewsDesk 
skickat ut 26 pressmeddelanden där vårt 
pressmeddelande ”Årets Simidrottare är ut-
sedda” var det utskick som fick enskilt flest 
visningar.

Vid en medieanalys gjord av företaget 
Meltwater, kan vi se att Svensk Simidrott har 
ökat antalet publicerade artiklar i samtliga av 
de tio största medierna jämfört med året inn-
an. Räckvidden har ökat 20 procent jämfört 
med 2014. Det totala annonsvärdet på samtli-
ga publicerade artiklar motsvarade 1 303 933 
kronor, vilket är en ökning med 20 procent 
jämfört med året innan.

NYTT INFORMATIONSMATERIAL

En viktig del i kommunikationsarbetet är att 
på ett enkelt sätt kommunicera med distrikt 
och föreningar. Förutom verksamhetsbe-
rättelsen har det under 2015 kontinuerligt 
skickats ut en förbundsrapport som kortfat-
tat redogör för vad som pågått inom samtliga 
områden inom Svensk Simidrott under den 
senaste perioden.

Tidningen Aqua ges ut gratis till alla li-
censierade simidrottare och utkommer med 
fyra nummer per år. Ett av dessa nummer 
var ett specialnummer gällande anläggning-
ar, och skickades även ut till alla Sveriges 
kommuner. Mediaguider har tagits fram till 
de internationella mästerskapen och en stor 
mängd informationsmaterial har under året 
tagits fram till de olika simidrotterna.

Under 2015 har vi lyckats bra med att ut-
veckla befintliga avtal samt teckna nya avtal 
med viktiga samarbetspartners. Vi fortsätter 
att öka värdet på våra intäkter kopplade till 
samarbetspartners. Samarbetet med E.ON, 
vår huvudsponsor, är mycket viktigt och deras 
långsiktiga engagemang ger oss bra möjligheter 
att över tid utveckla vår verksamhet. Fokus för 
E.ON under året har legat på vattenprovsakti-
viteter där allmänheten haft möjlighet att tes-
ta sin simkunnighet. Avtalet med Coca-Cola 
har förlängts tom 2017. Samarbetet med 
Coca-Cola har utvecklats och blivit större. 
Tack vare Coca-Cola kan vi nu bland annat 
fortsätta vårt framgångsrika integrations-
projekt inom simkunnighet, nu i ny tappning 
– Simningens ABC. Dessutom har vi även 
tecknat avtal med fyra nya sponsorer under 
året; Medley, Myrtha Pools, Gustavsvik samt 
Folksam. Vi hälsar dem välkomna till Svensk 
Simidrott. Medley är ny huvudsponsor till 
skoltävlingen Bästa Tvåan, Trean, Fyran.

INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP

Svensk Simidrott har exponerats mycket i me-
dia i samband med de internationella mäster-
skap som genomförts under året. Exponerad 
tid ligger fortsatt på en hög nivå och antal titta-
re har ökat kraftigt vilket är mycket glädjande.

SM-VECKAN

Sundsvall var värd för SM-veckan och den blev 
för vår del väldigt lyckad. Bra exponering i SVT 
från alla våra deltagande simidrotter, simning, 
beachvattenpolo samt öppet vatten. SM-veck-
an har växt sig allt starkare för varje år och är 
en viktig del i de erbjudanden vi kan presentera 
för våra samarbetspartners.

NATIONELLA MÄSTERSKAP

I samband med våra nationella mästerskap i 
förbundets simidrotter har våra partners med-
verkat genom exponering i olika former och 
aktiviteter. De har naturligtvis även haft möj-
lighet att besöka tävlingarna.

SPONSORTRÄFFAR

Vi har under året arrangerat två uppskatta-
de sponsorträffar. Den första i samband med 
Idrottsgalan där vi tillsammans med våra 
samarbetspartners bland annat kunde gläd-
jas åt Sarah Sjöströms Jerringpris. Den andra 
träffen arrangerade vi i samband med den 
fantastiska Stockholmsfinalen i Bästa Fyran. 
Förutom att se finalerna i Bästa Fyran fick 
våra partners möjlighet att träffa två av våra 
största simidrottare genom tiderna Therese 
Alshammar och Lars Frölander.

ÖVRIGA AKTIVITETER

Under året har vi även, i samarbetet med 
våra partners, genomfört aktiviteter som 
vattenprovstagning, crawlkurser, simclinics, 
simskolor samt olika former av personalakti-
viteter.

KOMMUNIKATION
Trafiken i de olika kanalerna visar ett starkt resultat: till exempel har samtliga Facebooksidor 
ökat antalet följare. Medieintresset har varit stort under året och bland våra pressmeddelanden 
var utmärkelserna av årets simidrottare mest populärt. Under våren 2016 lanseras en webbnyhet.

Daniel Forndal,
mitt i fotograferingen inför
lanseringen av en särskild landslagssida.
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IDROTTSLYFTET – TÄNK UTANFÖR BOXEN!

Svensk Simidrott fick under året cirka sju mil-
joner kronor att fördela. Detta har gett 180 
föreningar möjlighet att utveckla sin barn- 
och ungdomsverksamhet genom 915 projekt. 
Det innebär att Svensk Simidrott fortsätter de 
senaste årens trend att nå fler föreningar och 
att Idrottslyftet generar fler satsningar och 
utbildningar. Vi har som uppdrag att fokusera 
på att behålla ungdomar längre i verksamhe-
teten. Under året har nytänkande där syftet är 
att erbjuda en annan typ av verksamhet än den 
som traditionellt erbjudits premierats. Sats-
ningarna som förverkligats har bidragit till 
att den verksamhet som ungdomarna möter 
tillgodoser deras önskemål och förväntningar. 

Som komplement till insatserna på att be-
hålla ungdomar i föreningsverksamhet längre 
har föreningarna även fått möjlighet att söka 
projekt för satsning på att minska tappet mel-
lan simskola och teknikskola samt rekrytering 
till simhopp, konstsim och vattenpolo.

UTVECKLING GENOM DISTRIKTSTJÄNSTER 

Under början av året presenterades ett förslag 
om införandet av distriktstjänster med fokus 

på utveckling och utbildning. Förslaget pre-
senterades på uppstartskonferensen i januari 
och har sedan på olika sätt diskuterats med 
distrikt och föreningar under året. Bland an-
nat har förslaget presenterats på distriktens 
årsmöte samt på Simidrottsforum. 

Deltagarna har sedan fått möjlighet att 
delta i en enkätundersökning gällande deras 
inställning till förslaget. Under hösten har det 
anordnats träffar med föreningarna där man 
i grupparbeten fått diskutera vilket behov av 
regionalt stöd som finns idag, där distrikts-
tjänster skulle möjliggöra utveckling. 

Arbetet har resulterat i att styrelsen i janu-
ari 2016 tog beslut om att sju nya tjänster ska 
tillsättas med start 2017. Under 2016 kommer 
Svenska Simförbundet och distrikten tillsam-
mans att arbeta med förberedelser inför till-
sättandet av tjänsterna.

I projektgruppen har följande personer 
deltagit: Rolf Alm, Bertil Ek, Marcus Ekman, 
Andrea Davidsson, Anki Jarl, Sofia Kuylser 
(från och med augusti 2015), Petter Mikaels-
son, Paula Sinkkonen (till och med augusti 
2015) och Mattias Tuneskog. 

SIMLINJETRÄFFAR TILLSAMMANS 

MED SISU IDROTTSUTBILDARNA

Under året har ett arbete påbörjats för att im-
plementera den uppdaterade Simlinjen som 
togs fram under 2014 och som nu omfattar 
hela simmarens karriär. Bland annat har Jo-
han Karlsson under sin praktik genomfört en 
undersökning av hur många av våra förening-
ar som känner till och arbetar efter Simlinjen. 
Som ett resultat av det arbetet har Svensk Si-
midrott tillsammans med SISU Idrottsutbil-
darna i varje simdistrikt genomfört introduk-
tionsträffar för Simlinjen och den tillhörande 
lärgruppsplanen som tagits fram under året. 
Totalt genomfördes träffarna på tio orter där 
33 föreningar och 64 föreningsreprentanter 
deltog. Under träffarna gavs en introduktion 
om Simlinjen av en kursledare från Svensk 
Simidrott. Deltagarna fick sedan diskutera 
Simlinjen och hur den kan användas i för-
eningen under ledning av en konsulent från 
SISU-Idrottsutbildarna. Efterfrågan på upp-
följning av träffarna har kommit från fören-
ingarna. Under 2016 kommer därför en för-
djupningsträff att genomföras och därutöver 
även ytterligare introduktionsträffar.

FÖRENINGS- OCH  
DISTRIKTSUTVECKLING
De allra största vinnarna i satsningarna är barnen och ungdomarna inom simidrotten. Sju 
miljoner kronor har fördelats till 180 föreningar, som i sin tur genomfört 915 projekt med barn- 
och ungdomar som målgrupp. Dessutom ska distrikten stärkas ytterligare genom sju nya tjänster.

Föreningarna har ut-
vecklat sina barn- och 
ungdomsverksamheter 
med totalt 915 projekt.



32 Svensk Simidrott

De planerade investeringarna som finns i kommunerna är långt 
ifrån tillräckliga. Många kommuner tittar också på möjligheter att 
lägga ut driften av simanläggningar på externa aktörer, vilket i sig 
inte behöver innebära försämrade villkor, men det kan innebära att 
föreningarna utestängs från möjligheten att driva simskoleverksam-
het och träning/tävling samt trängs undan i anläggningen med för-
sämrade tider. 

I dag drivs ett 30-tal anläggningar av privata aktörer. Vi har också 
positiva exempel på föreningar som framgångsrikt driver simanlägg-
ningar i egen regi, ett bra exempel på det är Helsingborgs S. 

ANLÄGGNINGSGRUPP TILL TJÄNST

Svensk Simidrott har en anläggningsgrupp som består av Bengt 
Jönsson som sammankallande, Andreas Luiga, Ulf Isacsson, Per 
Kersmark, Kenneth Magnusson och Bert Olof Rasmusson. Till det 
har ett branschråd knutits, bestående av Ulf Isaksson, Bo Hultén och 
Tommy Malmsten. Anläggningsgruppen har under året bistått ett 

antal kommuner och föreningar med rådgivning, lokala besök, upp-
vaktningar, debattartiklar och brev i aktuella anläggningsfrågor. Det 
har bland annat handlat om anläggningsprojektering, upphandlingar, 
opinionsarbete, avtalsfrågor, driftsfrågor med mera. Vi besöker och 
agerar gärna när den lokala föreningen så önskar.

LYFT AV NÄTBASERAD GUIDE

Under 2015 har också hemsidan simarena.se utvecklats ytterligare. 
Syftet med hemsidan är att ge råd och stöd till föreningar och kom-
muner beträffande projektering, upphandling, byggnation, renove-
ring, drift, bassängkrav med mera för att skapa en modern och funk-
tionell simhallsanläggning. 

Svensk Simidrott har under året medverkat på ett antal konfe-
renser rörande simhallar och badanläggningar. Bland annat deltog 
Svensk Simidrott som medarrangör med Bengt Jönsson som mode-
rator vid en riksomfattande konferens, Badanläggningar 2015, med 
närmare 100 deltagare i Stockholm i april 2015.

Motion och hälsa är ett område med stor utvecklingspotential för 
våra föreningar, både kvalitativt och kvantitativt. Vi kan också kon-
statera att simning är en av de mest populära motionsaktiviteterna i 
Sverige, med över 800 000 utövare. Totalt görs det närmare 35 miljo-
ner besök per år på våra sim- och badanläggningar. Svensk Simidrott 
kommer därför att arbeta med att utveckla denna motionsform och 
under året har planering gjorts för ett par projekt som kommer att 
kunna hjälpa klubbarna att utveckla och implementera vuxenverk-
samhet i sin förening. Där framtagning av en tränarutbildning med 
inriktning, och som är anpassad, för vuxna är en av dessa.

SIMMA SVERIGE

Ett övergripande mål med samarbetet med vår partner Coca-Cola, är 
att genom detta projekt öka intresset för simning, både som motions-
form och som idrottsutövande. Samtidigt som man vill öka simkun-
nigheten i Sverige. År 2020 är målet att vi i Sverige ska ha engagerat 
och inspirerat över 120 000 svenskar till en mer aktiv livsstil. Under 

2015 fick Simma Sverige 41 727 aktiva genom simning. Coca-Cola har 
även under 2015 ordnat aktiviteter samt även arrangerat crawlcurser 
för sina anställda och simskolor i närområdena. 

SIMKAMPEN

Detta är ett nytt projekt i samarbete med Skolidrottsförbundet och 
Coca-Cola som startade under hösten och som riktar sig framförallt till 
högstadieelever, men även till viss del också gymnasiet. Simkampen vill 
genom simning så ett frö till ett livslångt idrottsintresse. Simkampens 
huvudsyfte är att ge ungdomar en plats för fysisk aktivitet där 
livsnödvändig vattenvana och rolig simning lärs ut på ett inkluderande 
och inspirerande sätt. 

Projektet har som målsättning att under 2016 ska 80 procent av 
landets idrottslärare/mentorer känna till Simkampen, samt få 30 000 
elever (1 200 klasser) att delta i tävlingen. Ett pilotprojekt startar i 
februari 2016 med ett antal utvalda skolor och den första Simkampen 
kommer att äga rum under hösten 2016.

ANLÄGGNINGAR FÖR ALLA

HÄLSA OCH MOTION

Anläggningsfrågan är ett av Svensk Simidrotts prioriterade områden och en av de stora 
utmaningarna för simidrotten. Funktionella simanläggningar är nödvändiga inte bara för att 
bedriva simidrott utan också för folkhälsan och simkunnigheten. Simanläggningarna runt om i 
Sverige är gamla och utslitna och i de flesta fall krävs nybyggnationer.

Svensk Simidrott arbetar för att simidrott ska vara livslång idrottande för alla och för alla åldrar. 
Med öppet vatten och vuxensim växer simidrotten. Med projekt som Simma Sverige och med 
nya satsningar, som Simkampen, når vi ännu fler. En annan tävlingsform där deltagarantalet gått 
framåt starkt både internationellt och i Sverige är masterssimning. 

33Svensk Simidrott



34 35Svensk Simidrott Svensk Simidrott

VATTENPROVET

En rad Vattenprovsaktiviteter arrangerades 
under 2015 tillsammans med vår samarbets-
partner E.ON. Aktiviteternas syfte var att 
sprida vikten av att vara simkunnig och att 
årligen testa sin simkunnighet. Till vår hjälp 
i detta arbete, har vi vårt simmärke Vatten-
provet, som motsvarar definitionen för sim-
kunnighet. Vattenprovsveckan genomfördes 
för andra året i rad för att sätta fokus på sim-
kunnighet inför sommaren. Både anläggning-
ar och föreningar stod som arrangörer för 
veckan och erbjöd många olika aktiviteter, där 
en gemensam aktivitet var att anordna sim-
kunnighetstester för allmänheten. 

Under 2015 arrangerades simkunnighets-
tester på fem olika badplatser på följande 
orter; Malmö, Stockholm (Vällingby), Stock-
holm (Täby), Örebro och Norrköping. Akti-
viteterna genomfördes av simföreningarna 
Malmö Kappsimningsklubb, Spårvägen Sim-
förening, Täby Sim, Örebro Simallians och 
Norrköpings Kappsimningsklubb. 

Under SM i Sundsvall respektive Helsing-
borg, bjöds politiker och media in för att testa 

sin simkunnighet tillsammans med allmän-
heten. Vattenprovsaktiviteter erbjöds även i 
samband med våra HOWT-tävlingar Riddar-
fjärdssimningen och Lögastrandsimningen. 

VATTENVANEFILMER

Svensk Simidrott har tillsammans med vår 
samarbetspartner E.ON tagit fram sex vat-
tenvanefilmer som finns tillgängliga på 
Youtube. Filmerna informerar föräldrar om 
hur de kan öva på vattenvana tillsammans 
med sina barn inför simskolestarten eller 
som ett komplement till simskolan. 

SIMNING I SKOLAN

Två debattartiklar har publicerats, med Skol-
verkets senaste rapport om simkunnighet 
som grund. Vi har även träffat idrottslärare 
och idrottslärarutbildare, för att få en upp-
fattning om hur vi inom Svensk Simidrott 
kan bidra med vår kompetens i skolan.

 Under sommaren arrangerade vi ett 
seminarium under Almedalsveckan till-
sammans med Simma Sverige. Temat för 
seminariet var: Klarar skolan att göra alla 

barn simkunniga? Två konkreta saker som 
ovanstående har mynnat ut i är att vi har ta-
git fram en utbildningsdag för idrottslärare, 
med fokus på fördjupande fortbildning i vat-
tenvana och simteknik och vi har även börjat 
arbeta för att ta fram ett utbildningsmaterial 
för idrottslärare.

SIMNINGENS ABC

Under 2015 startade simkunnighetsprojek-
tet Simningens ABC, ett treårigt projekt som 
finansieras av en fond inom vår samarbets-
partner Coca-Cola. Projektet syftar till att er-
bjuda lågstadieelever gratis simundervisning 
på skoltid. Valet av deltagande skolor gjordes 
utifrån att titta på områden där simkunnig-
heten är låg och där skolan idag inte erbjuder 
sina lågstadieelever någon simundervisning. 

Höstterminen 2015 deltog totalt 201 elev-
er från fem olika skolor i projektet. Simun-
dervisningen har fungerat bra och förening-
ar, skolor, barn och föräldrar har uttryckt att 
de är mycket nöjda med projektet. 

För att mäta progression och för att tydligt 
kunna visa på nyttan med projektet mäts bar-

nens nivå av vattenvana och simkunnighet 
vid första respektive sista undervisningstill-
fället varje termin. Mätningarna görs utifrån 
en framtagen utvecklingsstege. Utvecklings-
stegen består av en skala mellan 1-10, där 1 är 
vattenskräck, 6 motsvarar att eleven uppfyl-
ler målen för vattenvana och 10 innebär att 
eleven klarar kraven för simkunnighet. När 
höstterminen 2015 startade var snittet för de 
201 eleverna 2,93 på utvecklingsstegen. Ef-
ter terminens simlektioner hade snittet ökat 
till 6,23, vilket innebär att snittet motsvarar 
uppfyllda krav för vattenvana. Under 2016 
kommer 400 elever att erbjudas simunder-
visning. Under 2017 utökas projektet ytterli-
gare och kommer då att nå 600 elever.

BÄSTA TVÅAN, TREAN OCH FYRAN

2015 var första året då Bästa Tvåan, Trean och 
Fyran genomfördes i sin nya form, där alla del-
tävlingar (undantaget Stockholm) genomför-
des som direktfinaler och där varje lag bestod 
av fyra deltagare. Detta för att göra konceptet 
ännu enklare för såväl arrangörer som delta-
gare. Svensk Simidrott har fått mycket positiv 

feedback kring upplägget, som resulterade i 39 
tävlingar med totalt 712 deltagande skollag.

SKOLSIMMET

Skoltävlingen Skolsimmet, som riktar sig till 
elever i årskurs 1-5, har engagerat skolor runt-
om i Sverige. 2015 vann Floda friskola i Katri-
neholms kommun, Tällbergs skola i Leksands 
kommun och Lerbergsskolan i Höganäs kom-
mun sina respektive tävlingsklasser. 

NYA RIKTLINJER - SIMLINJEN

Under 2015 lanserades de nya riktlinjerna i en-
lighet med Simlinjen. Riktlinjerna ska fungera 
som stöd för föreningar kring hur verksam-
heten kan styras upp utifrån våra åtta utveck-
lingsstadier. Riktlinjerna finns i en folder och 
som en PDF på Svensk Simidrotts hemsida. 

SWIM OF HOPE

Swim of Hope är ett sponsorsim som arrang-
eras av simföreningar i samarbete med Barn-
cancerfonden. Hälften av de insamlade peng-
arna går till simföreningarna och hälften går 
till Barncancerfonden. Under 2015 deltog 26 

simföreningar i Swim of Hope och tillsam-
mans simmade de in drygt 1,3 miljoner. 

FÖRENINGSBESÖK

Svensk Simidrott har gjort 23 föreningsbesök 
kopplat till simkunnighet och simmärken un-
der året.

VUXENCRAWLGRUPPER OCH SIMSKOLOR I 

SAMARBETE MED SIMMA SVERIGE

Under 2015 har Svensk Simidrott och Simma 
Sverige stöttat ett antal föreningars vuxen-
verksamhet, för att sätta fler vuxna i rörelse. 
Simma Sverige har även arbetat lokalt med 
hjälp av Södertörns Simsällskap för att stödja 
elever som inte uppnår målen för simkunnig-
het i årskurs 6. 

SAMARBETE MED BARNENS Ö

Svensk Simidrott har i samarbete med Sim-
ma Sverige samlat in pengar under öppet 
vatten-säsongen till Barnens Ö:s kolloverk-
samhet. Tanken är att de insamlade pengarna 
ska gå till simverksamhet på Barnens Ö under 
sommaren 2016.

SIMKUNNIGHET
Simkunnighet är en rättighet som år 2015 gjorts tillgänglig för allt fler. Svensk Simidrott och E.ON 
har lanserat instruktionsfilmer med föräldrar som målgrupp. Ett treårigt integrationsprojekt i 
samarbete med Coca-Cola, Simningens ABC, ska stärka de områden där lågstadieelever inte 
erbjuds simundervisning. Bara för att nämna två av de viktiga projekten från 2015!
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VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING

Svensk Simidrotts uppgift är att erbjuda en bred och att-
raktiv verksamhet inom samtliga simidrotter. Simidrot-
ten ska organiseras effektivt och rikta sig till alla sam-
hällsmedborgare. 

I förbundets 300 föreningar med närmare 140 000 
medlemmar, en ökning med cirka 18 000 medlemmar från 
föregående år, bedrivs simidrotterna simning, öppet vat-
tensimning, simhopp, vattenpolo och konstsim. Verksam-
heten spänner över motionssimning till olympisk idrott, 
från babysimning till masterssimning. Svensk Simidrott 
arbetar också för tidig och livslång simkunnighet för alla.

Svensk Simidrotts vision är en simidrott i världsklass i 
ett Sverige där alla kan simma. Vi ska också vara en av de 
ledande simidrottsnationerna i Europa och tillhöra de tio 
främsta nationerna i världen i simning och simhopp. 

SVENSK SIMIDROTTS KÄRNVÄRDEN ÄR: 

• Gemenskap
• Livslång
• Hälsosam
• Framgångsrik

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Under 2015 hade Svensk Simidrott ett fortsatt gott samar-
bete med sina samarbetspartners. Avtalen innefattar allt 
ifrån elit och bredd i alla simidrotterna till bredare sim-
kunnighetsprojekt.

Årets stora mästerskap var VM i Kazan med fram-
gångsrika svenska deltagare i simning, simhopp och öppet 
vatten med sammanlagt sex medaljer i simning, varav tre 
guld. Sammanlagt tog Sverige 13 mästerskapsmedaljer 
under 2015. Sarah Sjöström erövrade två VM guld i lång 
bana och tre EM guld i kort bana och dessutom två världs-
rekord under året. Hennes framgångsrika år belönades 
också med Svenska Dagbladets guldmedalj, ”bragdguldet” 
i december månad samt Årets Idrottskvinna och Sveriges 
Radios Jerringpris vid Idrottsgalan i januari månad.

RESULTAT OCH STÄLLNING (TKR) 

 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 21 421 20 778 20 021

Offentligrättsliga bidrag 16 050 14 534 14 583

Årets resultat 306 285 885

Eget kapital 7986 7 680 7 395

Antal anställda 20 19 19

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av ef-
terföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupp-
lysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat 
ej anges.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och förbundsdirektören för Svensk Simidrott avger härmed årsredovisning 
för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31.

2015
RESULTATRÄKNING (TKR)

 NOT 2015 2014

INTÄKTER    
Nettoomsättning 2 21 421 20 778

Offentligrättsliga bidrag 3 16 050 14 534

Gåvor/stipendier/övriga bidrag  1 190 755

Medlemsavgifter  1 425 1 364

Summa intäkter  40 086 37 431

     

KOSTNADER    
Idrottskostnader 4 -14 431 -12 984

Varor försäljning  -2 315 -2 587

Övriga externa kostnader  -7 860 -7 701

Personalkostnader 5 -14 988 -13 753

Avskrivningar av materiella och     

immateriella anläggningstillgångar 8 -217 -214

Summa kostnader  -39 811 -37 239

     

Verksamhetens resultat  275 192

     

Resultat från finansiella investeringar    

     

Ränteintäkter och liknande poster 6 32 96

Räntekostnader och liknande poster  -1 -3

   32 93

     

Resultat efter finansiella poster  306 85

     

     

Årets resultat enligt resultaträkningen  306 285

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  0 0  

  306 285

     
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital  306 285
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NOT 2

Nettoomsättning 2015 2014

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:   

Idrottsverksamhetens intäkter 5 163  6 005

Sponsring, reklam, annonser  5 729 5 822

Försäljningsintäkter 10 529 8 951

Summa  21 421 20 778

    

NOT 3   

Offentligrättsliga bidrag 2015 2014

Bidrag: 

Stat 16 009 14 479

EU  41  55

Summa 16 050 14 534

 

NOT 4   

Upplysning om idrottskostnader 2015 2014

Konstsim 265 309

Simhopp 1 874 1718

Simning 8 683 7311

Vattenpolo  814  761

Öppet vatten 476 309

Masters 49 110

Nationella mästerskap 0 153

Internationella mästerskap 274 493

Simkunnighet 368 554

Föreningsutveckling 124 136

Utbildning 1 109 714

Regelkommittén 324 335

Övrigt 71 81

Summa 14 431 12 984

BALANSRÄKNING (TKR)
 NOT 2015 2014

TILLGÅNGAR    
Övr. immateriella anläggningstillgångar 7 0 0

   0 0

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 8 214 340

   214 340

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i Pool 2000 ekonomisk förening  53 53

   53 53

Summa anläggningstillgångar  267 393

      

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.  1 456 1 446

   1 456  1 446 

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  2 292  1 466

Övriga fordringar  8 39

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 433  1 342

   4 733 2 847

Kortfristiga placeringar    

Övriga kortfristiga placeringar  8 724 8 713

   8 724 8 713

     

Kassa och bank  4 980 2 751

   4 980 2 751

     

Summa omsättningstillgångar  19 893 15 757

     

SUMMA TILLGÅNGAR  20 160 16 150

 NOT 20151 2014

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Balanserat kapital 9 7 680 7 395

Årets resultat  306 285

   7 986 7 680 

Avsättningar    

Fonder 10 692 759

   692 759 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2 732  2 702

Övriga kortfristiga skulder  362  325

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 8 388  4 684

   11 482  7 711

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  20 160  16 150

 Ställda säkerheter  Inga  Inga

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga

NOT 1 REDOVISNINGS-OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ide-
ella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med 
föregående år. 

INTÄKTSREDOVISNING 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprinci-
pen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över 
denna period.

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svensk Sim-
idrott.

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 återbetalningsskyldig-
het om villkoret inte uppfylls.

Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse 
och kommun, EU, Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen och Allmänna 
arvsfonden. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar 
tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till 
nettoanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av av-
skrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhåll-
na bidrag redovisas i not.

AKTIER OCH ANDRA VÄRDEPAPPER

Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som 
kortfristiga placeringar och värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav klas-
sificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaff-
ningsvärde. 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 an-
skaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning 
görs systematiskt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn 
till väsentligt restvärde. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Datorer Tre år
Kontorsinventarier Fem år

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräk-
nas 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.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

38 Svensk Simidrott
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NOT 5 

Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015 2014

 

Medeltal anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Anställda i Sverige i förbundet 20 10 19 9

Löner, ersättning och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader

 10 076 4 270 9 367 3 876

   (varav pensionskostn 1 162)  (varav pensionskostn 1067)

  

Löner och ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och anställda Ersättning till styrelsen Övriga anställda Ersättning till styrelsen Övriga anställda

  0 8 845 0  8 140

         

 Antal Varav män Antal Varav män

Styrelseledamöter 9 4 9 4

Förbundsdirektör eller motsvarande 1 1 1 1

RAPPORT OM ÅRSREDOVISINGEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk Simidrott för 
år 2015. Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 36–40.

STYRELSENS OCH FÖRBUNDSDIREKTÖRENS 

ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för att upp-
rätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och förbunds-
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

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

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för mina uttalanden.

UTTALANDEN

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

 
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 

OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en re-
vision av styrelsens och förbundsdirektörens förvaltning för Svensk 
Simidrott för år 2015. 

STYRELSENS OCH FÖRBUNDSDIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för förvalt-
ningen. 

REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har 
jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga be-
slut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller förbundsdirektören har företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda er-
sättningsskyldighet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

UTTALANDE

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och förbunds-
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
Stockholm den 15 mars 2016

Åke Pettersson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Svensk Simidrott Org.nr 802002-9719

Stockholm 2016-03-01 

Ulla Gustavsson

Styrelseordförande

Stefan Persson

Styrelseledamot

Susanne Brokop

Styrelseledamot

Anna-Karin Lindqvist

Styrelseledamot

Carola Sjödin

Styrelseledamot

Rolf Alm

Vice styrelseordförande

Mattias Tuneskog

Styrelseledamot

Christer Magnusson

Styrelseledamot

Ann-Christin Jarl

Styrelseledamot

Bengt Jönsson

Förbundsdirektör

NOT 6

Övriga ränteintäkter och likande poster  2015 2014 

Ränteintäkter 32 96

Summa 32 96

  

NOT 7

Immateriella anläggningstillgångar 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 675 675

Årets investeringar 0 0

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 675 675

 

Ingående avskrivningar -675 -675

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -675 -675

Bokfört värde 0 0

  

NOT 8

Inventarier och datautrustning 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 1 374 1 601

Årets investeringar 77 126

Försäljningar och utrangeringar -27 -353

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 424 1 374

Ingående avskrivningar enligt plan -1 034 -1156

Försäljningar och utrangeringar 27 336

Årets avskrivning -203 -214

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1210 1 034

Bokfört värde 214 340

NOT 9 

Förändring Eget kapital Balanserat kapital Ändamålsbestämt Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 7 395  0 285 7 680

Omföring föregående års resultat 285  -285 0

Årets resultat   306 306

Utgående balans 7 680 0 306 7 986

NOT 10 

Avsättningar 2015 2014

Nordea likviditetsinvest  326 326

Nordea donationsmedelsfond 366 43 

NOT 11 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20151 2014

Upplupna semesterlöner 1 704  1 449

Upplupna sociala avgifter 836 711

Övriga poster 5 848 2 524

Summa 8 388 4 684
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Frisim Damer Tid Herrar Tid

50 m Therese Alshammar, Täby S 24,29 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 22,28

100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 51,44 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 48,43

200 m Louise Hansson, Helsingborgs S 1.53,98 Christoffer Carlsen, Helsingborgs S 1.45,68

400 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 4.05,14 Adam Paulsson, SK Elfsborg 3.45,98

800 m Laura Lajunen, SK Neptun 8.40,10 Victor Johansson, Jönköpings SS 7.47,70

1500 m Laura Lajunen, SK Neptun 16.36,97 Victor Johansson, Jönköpings SS 15.10,00

4x50 m SK Triton 1.40,73 Helsingborgs S 1.28,33

4x100 m SK Triton 3.38,66 Helsingborgs S 3.14,11

4x200 m SK Triton 7.58,78 Helsingborgs S 7.07,49

    

Ryggsim Damer Tid Herrar Tid 

50 m Hanna Rosvall, Ängelholms SS 27,89 Alexander Nyström, SK Neptun 24,64

100 m Louise Hansson, Helsingborgs S 58,17 Alexander Nyström, SK Neptun 52,91

200 m Anna Åhlin, SK Neptun 2.09,25 Mattias Carlsson, Uddevalla S 1.54,76

    

Bröstsim Damer Tid Herrar Tid 

50 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 30,49 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 27,13

100 m Sophie Hansson, Helsingborgs S 1.05,28 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 58,21

200 m Jessica Eriksson, Södertörns SS 2.23,89 Erik Persson, Kungsbacka SS 2.06,46

    

Fjärilsim Damer Tid Herrar Tid 

50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 25,02 Alexander Frost, Norrköpings KK 23,82

100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 56,13 Jesper Björk, Helsingborgs S 53,04

200 m Ida Marko-Varga, SK Triton 2.09,77 Simon Sjödin, SK Neptun 1.55,29

    

Medley Damer Tid Herrar Tid

100 m Louise Hansson, Helsingborgs S 58,77 Alexander Nyström, SK Neptun 53,67

200 m Louise Hansson, Helsingborgs S 2.06,29 Simon Sjödin, SK Neptun 1.55,69

400 m Stina Gardell, Spårvägen SF 4.37,25 Adam Paulsson, SK Elfsborg 4.09,37

4x50 m Helsingborgs S 1.50,61 SK Neptun 1.35,94

4x100 m Helsingborgs S 3.59,88 SK Neptun 3.32,97

Frisim Damer Tid Herrar Tid

50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 24,20 Christoffer Carlsen, Mölndals ASS 23,19

100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 52,97 Oscar Ekström, Linköpings ASS 50,79

200 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 1.55,94 Oscar Ekström, Linköpings ASS 1.51,83

400 m Henriette Stenkvist, SK Neptun 4.17,84 Victor Johansson, Jönköpings SS 4.00,43

800m Alba Forés, SK Triton 9.02,85 Victor Johansson, Jönköpings SS 8.15,11

1500 m Erica Dahlgren, S 02 17.17,20 Christopher Jedel, Mölndals ASS 15.46,87

4x100 m SK Triton 3.45,96 Linköpings ASS 3.23,97

4x200 m SK Triton 8.23,34 Mölndals ASS 7.29,59

    

Ryggsim Damer Tid Herrar Tid 

50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 28,67 Niklas Borin, Turebergs SK 26,11

100 m Ida Lindborg, Malmö KK 1.01,58 Mattias Carlsson, Uddevalla S 56,60

200 m Henriette Stenkvist, SK Neptun 2:16,51 Mattias Carlsson, Uddevalla S 2.02,09

    

Bröstsim Damer Tid Herrar Tid 

50 m Jennie Johansson, SK Neptun 31,14 Johannes Skagius, Sundsvalls SS 28,61

100 m Jennie Johansson, SK Neptun 1.07,40 Erik Persson, Kungsbacka SS 1.02,24

200 m Amanda Rutqvist, Göteborgs S 2.28,95 Erik Persson, Kungsbacka SS 2.12,51

    

Fjärilsim Damer Tid Herrar Tid 

50 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 25,07 Sebastian Holmberg, SK Neptun 24,61

100 m Sarah Sjöström, Södertörns SS 56,96 Oscar Ekström, Linköpings ASS 53,78

200 m Ida Marko-Varga, SK Triton 2.13,57 Simon Sjödin, SK Neptun 1.58,11

    

Medley Damer Tid Herrar Tid

200 m Louise Hansson, Helsingborgs S 2.14,60 Simon Sjödin, SK Neptun 2.00,14

400 m Stina Gardell, Spårvägens SF 4.47,25 Erik Persson, Kungsbacka SS 4.23,80

4x100 m Helsingborgs S 4.09,50 Uddevalla S 3.44,43

SIMNING – SM I SUNDSVALL 1-5 JULI, 2015 - 50M BANASIMNING – SM I HELSINGBORG 4-8 NOVEMBER 2015 - 25M BANA

SVENSKA MÄSTARE 2015

Isak Eliasson & 
Christoffer Carlsen,

jublar efter finalen på 4x50 
frisim under SM i Helsingborg.

Anna Miriam
från Ludvika under 200-metersfinalen i 

ryggsim under dag fyra av SM i Helsingborg.
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Mästerskap Damer Herrar 

SM Neptun Järfälla 

JSM Järfälla Linköping 

USM A Linköping Hellas 

USM B  Linköping (mixat lag)

USM C  Hellas (mixat lag)

Beach-vattenpolo Järfälla Linköping

SM Damer Poäng

Solo Elin Grahn 146,3928

Par Anna Söderberg/Paola Abarca Andronova 122,7873

Kombination Elin Grahn, Elsa Åkesson, Emilia Freund,  70,8333

 Sandra Freund, Ella Kornelson, Alice Eriksson,

 Sophia Andrea Datsen, Sanna Claesson 

SVENSKA MÄSTARE I KONSTSIM

Sommar-SM Damer Poäng Herrar Poäng

Svikthopp 1 m Daniella Nero, Jönköpings SS 214,50 Vinko Paradzik, Södertälje SS 371,85

Svikthopp 3 m Frida Källgren, Malmö KK 234,90 Jesper Tolvers, Stockholmspolisens IF Simhopp 383,75

Höga hopp Isabelle Svantesson, Stockholmspolisens IF Simhopp 248,20 Jesper Tolvers, Stockholmspolisens IF Simhopp 425,75

Svikthopp 3 m synchro Frida Källgren/Wilma Stålarm, Malmö KK 248,31 Inget deltagande 

    

Vinter-SM Damer Poäng Herrar Poäng

Svikthopp 1 m Daniella Nero, Jönköpings SS 254,15 Jesper Tolvers, Stockholmspolisens IF Simhopp 317,20

Svikthopp 3 m Emma Gullstrand, Jönköpings SS 265,75 Jesper Tolvers, Stockholmspolisens IF Simhopp 350,80

Höga hopp Isabelle Svantesson, Stockholmspolisens IF Simhopp 244,50 Jesper Tolvers, Stockholmspolisens IF Simhopp 382,40

Svikthopp 3 m synchro Ellen Ek/Linnea Sörensen, Malmö KK 241,47 Erik Gundersen/Edward Fröding, Malmö KK 272,46

SVENSKA MÄSTARE I SIMHOPP

Mästerskapsarrangemang i konstsim

Datum Tävling Ort Medarrangör

29-31 maj SM/JSM Örebro Örebro Simallians

13-15 november USM Stockholm SK Neptun, Järfälla Sim, 

   Täby Synchro

Mästerskapsarrangemang i masterssimning

Datum Tävling Ort Medarrangör

20-22 mars Masters-SM (25m) Stockholm SK Neptun

27-28 november Masters-SM (50m) Uppsala Upsala S

 

Mästerskapsarrangemang i simhopp

Datum Tävling Ort Medarrangör

6-7 mars JSM Malmö/Lund Malmö KK/SK Poseidon

1-3 maj SM Jönköping Jönköpings SS

29-31 maj USM Stockholm Polisens IF Simhopp 

13-15 november SM Karlskoga/Örebro Bofors Simhoppsklubb

Mästerskapsarrangemang i simning

Datum Tävling Ort Medarrangör

24-28 juni Sum-Sim (50m) Trollhättan Trollhättans SS

1-5 juli SM/JSM (50m) Sundsvall Sundsvalls SS

4-8 november SM/JSM (25m) Helsingborg Helsingborgs S

4-6 december Sum-Sim riksfinal (25m) Göteborg Västsvenska Simförbundet

Mästerskapsarrangemang i vattenpolo

Datum Tävling Ort Medarrangör

17-18 januari JSM herrar & damer Stockholm Järfälla S

31 januari-1 februari USM B Lund LUGI

25-26 april USM C Stockholm Hellas

9 maj SM herrar & damer Stockholm Svensk Simidrott

30-31 maj USM A herrar & damer Linköping Linköping SF

2-4 juli Beach-vattenpolo Sundsvall 

Mästerskapsarrangemang i öppet vatten

Datum Tävling Ort Medarrangör

30 juni SM/JSM 5km Sundsvall Sundsvalls SS

30 juni USM/Masters-SM 2,5 km Sundsvall Sundsvalls SS

SVENSKA MÄSTARE I VATTENPOLO

SVENSKA MÄSTERSKAP

Mastershoppare in action.

SVENSKA MÄSTARE I ÖPPET VATTEN

SM Damer Tid Herrar Poäng

5 km Ellen Olsson, Skåre SC 1:03.11,57 Anton Björck-Teuscher, S 02 57.51,41

4 x 100 m Helsingborgs S 4.09,50 Uddevalla S 3.44,43
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Märke 2015 2014

Baddaren grön 30280 33091

Baddaren blå  34584 39243

Baddaren gul  19517 21495

Sköldpaddan  28666 29542

Bläckfisken 23838 -

Pingvinen Silver  24885 26013

Pingvinen Guld  21307 22330

Silverfisken  25217 26695

Guldfisken  23944 25831

Järnmärket  16608 19754

Bronsmärket  8121 8343

Silvermärket  4815 4555

Kandidaten  3100 2789

Hajen Brons  14057 15409

Hajen Silver  12258 12911

Hajen Guld  7150 7724

Vattenprovet  5533 6060

Vattenprovet öppet vatten 1266 2786

  

Simsättsmärken  

Simsättsmärke fjäril  803 471

Simsättsmärke rygg  3164 2412

Simsättsmärke bröst  4026 3255

Simsättsmärke crawl  3204 2365

Magistermärken  

Magister järn  1787 1370

Magister brons  779 740

Magister silver  556 463

Magister guld  5482 503

Guld med emalj  58 120

Elitmärket  35 66

Simborgarmärken 33157 35061

Kilometermärken 4719 5177

Simhoppsmärken 4277 5070

Vattenpolobollen 94 359

Summa märken 331 237 353 500 

Diplom 39800 37317

  

Pokaler Simlinjen  

Utmanarpokal liten  635 802

Utmanarpokal mellan  434 440

Utmanarpokal stor  189 375 

Plaketter Simlinjen  

Utmanarplakett brons  237 390

Utmanarplakett silver  239 308

Utmanarplakett guld  237 220

  

SIMNING

UTDELADE UTMÄRKELSER 2015

MÄRKESFÖRSÄLJNING 2015

Summa Poäng Plac Poäng Plac Poäng Plac Poäng Plac

1 SK Neptun 6621 489 6 1008 4 4041 1 1083 1

2 Helsingborgs S 6510 1033 1 2062 2 3327 2 88 22

3 Jönköpings SS 5009 743 3 2436 1 1806 3 24 46

4 SK Triton 2546 238 19 710 7 1527 4 71 28

5 Norrköpings KK 2301 272 15 1042 3 948 8 39 39

6 Västerås SS 2299 527 4 528 10 1089 7 155 14

7 Järfälla S 2158 926 2 730 6 483 14 19 51

8 Linköpings ASS 2042 113 33 206 21 1485 5 238 6

9 Södertörns SS 1885 376 9 310 15 1107 6 92 20

10 Mölndals ASS 1869 450 7 548 9 867 11 4 72

11 Södertälje SS 1783 515 5 738 5 318 18 212 7

12 Väsby SS 1702 280 13 480 11 879 10 63 30

13 Spårvägen SF 1663 253 17 390 13 933 9 87 23

14 Täby Sim 1653 424 8 578 8 384 17 267 4

15 Malmö KK 1560 175 25 210 19 849 12 326 3

16 Ängelholms SS 949 298 11 354 14 297 19 0  

17 Föreningen Göteborg Sim 899 166 27 100 30 462 15 171 10

18 SK Laxen 871 161 28 466 12 171 24 73 27

19 Sundsvalls SS 833 289 12 160 28 198 23 186 9

20 SK Elfsborg 766 279 14 250 17 216 22 21 48

21 Solna Sundbybergs SS 04 653 114 32 38 41 3 54 498 2

22 Föreningen Uddevalla Sim 626 15 66 44 37 567 13 0  

23 Strängnäs SK 581 247 18 298 16 36 40 0  

24 SK Hajen 534 0  246 18 288 20 0  

25 Kungsbacka SS 530 5 78 44 37 420 16 61 31

26 SK S02 473 6 77 198 22 261 21 8 67

27 Sjöbo SS 440 134 29 162 27 144 25 0  

28 Kalmar SS 413 77 39 192 23 144 25 0  

28 Landskrona S 413 311 10 90 31 12 50 0  

30 Stockholmspolisens IF SF 402 175 25 30 46 60 34 137 16

31 Vellinge Näsets SK 401 82 38 184 25 135 27 0  

32 SK Poseidon 394 196 21 186 24 12 50 0  

33 Karlstads SS 377 267 16 18 52 48 36 44 34

34 Stockholms KK 351 192 22 44 37 48 36 67 29

35 Höganäs SS 342 60 45 210 19 72 32 0  

36 Upsala S 305 23 63 6 58 72 32 204 8

37 Danderyds Sim Club For Swimming 296 36 57 0  0  260 5

38 Örebro SA 294 54 47 120 29 45 38 75 26

39 Tyresö SS 287 75 40 80 33 108 29 24 46

40 S71 283 215 20 38 41 30 43 0  

41 Skellefte SS 34 266 1 86 178 26 87 30 0  

42 Falu SS 244 129 30 78 34 27 44 10 63

42 Karlskrona SS 244 95 37 20 50 129 28 0  

44 SK Sydsim 227 27 62 6 58 36 40 158 13

45 Skövde SS 222 178 24 26 47 18 45 0  

46 Skuru IK 215 1 86 70 35 51 35 93 19

47 Ludvika SS 214 185 23 26 47 3 54 0  

48 Umeå SS 200 40 53 0  0  160 12

49 Ystads SS 184 111 34 58 36 15 48 0  

50 Turebergs SK 183 122 31 0  42 39 19 51

51 Föreningen Varberg Sim 172 33 59 0  0  139 15

51 Saltsjöbadens IF 172 57 46 38 41 75 31 2 76

53 Wisby SS 170 99 36 18 52 12 50 41 38

54 Eskilstuna SK 164 62 43 82 32 0  20 49

55 IFK Lidingö SK 163 0  0  0  163 11

56 SK Ran 131 45 50 0  36 40 50 33

57 Växjö SS 122 33 59 0  0  89 21

60 Uppsala Mastersimklubb 114 0  0  0  114 17

61 Föreningen Trelleborgs Sim 103 103 35 0  0  0  

Summa Poäng Plac Poäng Plac Poäng Plac Poäng Plac

61 Hellas SK 103 0  0  0  103 18

63 Alingsås SLS 98 61 44 0  0  37 40

64 Norrtälje SK 87 0  0  0  87 23

65 Trollhättans SS 82 47 48 0  0  35 41

66 Eslövs SS 77 65 41 12 55 0  0  

67 Säffle SS 59 15 66 26 47 18 45 0  

68 Kungälvs SS 58 0  40 40 18 45 0  

68 SK Lödde 58 14 68 0  0  44 34

70 S77 Stenungsund 54 11 71 12 55 0  31 45

71 Ljungby SS 52 3 83 34 45 15 48 0  

71 Västerviks SS 52 46 49 6 58 0  0  

73 Njurunda SS 50 40 53 10 57 0  0  

74 Kanaans SS 44 0  0  0  44 34

74 Örnsköldsviks ASS 44 0  0  0  44 34

76 Osby SS 42 42 51 0  0  0  

76 Värnamo SS 42 42 51 0  0  0  

78 Alvesta SS 40 38 55 2 62 0  0  

78 Nyköpings SS 40 7 76 0  0  33 42

80 SK Ägir 37 37 56 0  0  0  

81 Anderstorps SS 36 36 57 0  0  0  

81 Härnösands SS 36 10 73 20 50 6 53 0  

83 IKSU Simning 33 0  0  0  33 42

83 Linköpings Universitets AIF SS 33 0  0  0  33 42

85 Sala SS 32 32 61 0  0  0  

86 Harnäs-Skutskärs SS 28 10 73 18 52 0  0  

87 Markaryds SS 20 0  0  0  20 49

88 Hvetlanda SS 17 17 64 0  0  0  

88 Söderhamns SS 17 17 64 0  0  0  

90 Fagersta SK 16 0  0  0  16 53

90 Stockholms Studenters IF 16 0  0  0  16 53

90 Ösmo SS 16 0  0  0  16 53

93 Eksjö SLS 15 0  0  0  15 56

93 SS Delfin 15 8 75 0  0  7 69

93 Älvsjö AIK Fritid 15 0  0  0  15 56

96 Karlskoga SF 14 5 78 0  0  9 65

96 Lidköpings GoSS 14 0  0  0  14 58

98 Luleå SS 13 0  0  0  13 59

99 Kristinehamns SS 12 0  0  0  12 60

99 Oskarshamns SS 12 12 69 0  0  0  

99 Sandvikens SoHK 12 0  0  0  12 60

99 SK Ena 12 12 69 0  0  0  

99 Smålandsstenars SS 12 0  0  0  12 60

104 Katrineholms SS 11 11 71 0  0  0  

105 Gimo SS 10 0  0  0  10 63

106 Angereds SK 9 0  0  0  9 65

107 Töreboda SF 8 0  0  0  8 67

107 Åkersberga SS 8 0  4 61 0  4 72

109 Billingens SK 7 0  0  0  7 69

109 Motala SS 7 5 78 0  0  2 76

109 Stockholm Dolphins Swim Club 7 0  0  0  7 69

112 SK Stimmet 5 5 78 0  0  0  

113 Darlings IF 4 0  0  0  4 72

113 SS Mora 4 4 82 0  0  0  

115 Bollnäs SS 3 0  0  0  3 75

116 Karlshamns SK 2 2 84 0  0  0  

116 KK Karpen 2 2 84 0  0  0  

116 Upplands Bro SS 2 0  0  0  2 76

119 Bålsta SK 1 0  1 63 0  0  

119 Gustavsbergs SS 1 0  1 63 0  0  

Ungdom UngdomJunior JuniorSenior SeniorMasters Masters

Placering Klubb Summa

1 Järfälla S 118

2 Skåre Swim Club 105

3 Växjö SS 78

4 SK Sydsim 64

5 SK Neptun 59

6 SK S02 56

7 Täby Sim 50

8 Säffle SS 49

9 Danderyds Sim Club For Swimming 38

10 Skuru IK 37

11 Falu SS 36

12 Föreningen Uddevalla Sim 34

13 SK Ran 33

14 Jönköpings SS 32

15 Föreningen Göteborg Sim 30

15 SK Elfsborg 30

17 Helsingborgs S 24

18 Harnäs-Skutskärs SS 19

19 Motala SS 18

ÖPPET VATTEN
Placering Klubb Summa

20 Stockholmspolisens IF SF 16

21 Upsala S 12

22 Föreningen Trelleborgs Sim 10

23 SK Lödde 9

24 Södertörns SS 6

24 Västerås SS 6

26 Borlänge SS 4

Placering Klubb Summa

1 Järfälla S 1084

2 Linköpings Simidrottsförening 1064

3 Stockholmspolisens IF VF 488

4 Hellas SK 436

5 SK Neptun 344

6 Falu SS 128

7 SK Ran 104

7 Stockholms KK 104

9 Karlstads SS 96

9 Västerås SS 96

11 Lugi Simsportförening 92

12 Föreningen Göteborg Sim 72

13 SK Elfsborg 60

14 Föreningen Ängelholms Vattenpoolare 48

VATTENPOLO

Placering Klubb Summa

1 Järfälla S 341

2 SK Neptun 334

3 SK Täby Synchro 279

4 Örebro SA 228

5 Jönköpings SS 209

6 SIK Göteborg 163

7 Växjö SS 60

KONSTSIM

Placering Klubb Summa

1 Malmö KK 2382

2 Stockholmspolisens IF SHF 1744

3 Jönköpings SS 729

4 Bofors SHK 500

5 SK Neptun 163

6 Södertälje SS 97

7 SK Poseidon 94

8 Västerås SS 38

9 Linköpings ASS 29

10 SIK Göteborg 17

SIMHOPP

Placering Klubb Summa

1 SK Neptun 7521

2 Helsingborgs S 6534

3 Jönköpings SS 5979

4 Malmö KK 3942

5 Järfälla S 3701

Placering Klubb Summa

6 SK Triton 2546

7 Västerås SS 2439

8 Norrköpings KK 2301

9 Linköpings ASS 2071

10 Södertörns SS 1891

Placering Klubb Summa

11 Södertälje SS 1880

12 Mölndals ASS 1869

13 Stockholmspolisens IF SHF 1744

14 Täby Sim 1703

15 Väsby SS 1702

Placering Klubb Summa

16 Spårvägen SF 1663

17 Linköpings Simidrottsförening 1064

18 Föreningen Göteborg Sim 1001

19 Ängelholms SS 949

20 SK Laxen 871

TOTAL

Förtjänstdiplom Klubb

Michael Edstedt SK Neptun

Mattias Falk Eksjö SLS

Ann-Christin Höjdén Spårvägens SF

Jens Kihl SK Neptun

Anna-Karin Lindqvist SSF styrelse

Stefan Lönngren Spårvägens SF

Michael Kullgren Eksjö SLS

Daniel Norberg Vindelns SS

Patrik Persson Ronneby SS

Mattias Tuneskog SSF Styrelse

Anna Törn Vindelns SS

Stora grabbars märke 

Mattias Carlsson Uddevalla Sim

Daniella Nero Jönköpings SS

Förtjänstmedalj silver Klubb

Jan Lundmark Säffle SS

Maria Ceder Mölndal

Lena Palmér Göteborg

Petri Anund Eksjö SLS

Förtjänstmedalj guld 

Börje Jacobsson Stockholm

Förgyllt förtjänsttecken 

Folke Hammarström Österby SS

Stefan Persson SSF Styrelse

Annika Goos-Nilsson Stockholmspolisens IF

Claes Tollin Jönköping

Jan Karlsson Stockholmspolisens IF

Kent Hamberg Ängelholm
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LICENSIERADE SIMIDROTTARE 2015

Ålder Simning Simhopp Konstsim Vattenpolo Öppet vatten Masters

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

0-12 2121 3909 108 210 4 49 144 51 1 - - -

13-16 1469 2118 43 79 - 54 167 53 25 27 - -

17- 886 647 36 43 - 19 220 66 102 68 590 424

Totalt 11150 519 126 701 223 1014

ÖPPET VATTEN FORTS.
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REGELKOMMITTÉN

SIMIDROTTSVETENSKAPLIGA RÅDET

ANSVARSNÄMNDEN
Ansvarsnämnden (AN) behandlar frågor 
som rör stadgebrott av en förening eller en en-
skild föreningsmedlem inom simidrotten. AN 
är ett organ som är helt fristående från Svensk 
Simidrotts styrelse, vilket på ett bra sätt möj-
liggör en god, objektiv och trygg behandling av 
ärenden som anmäls till nämnden. AN består 
av fem ledamöter med god juridisk och medi-
cinsk sakkunskap. 

Sammantaget innebär det att det finns goda 
förutsättningar att ärenden behandlas på ett 
rättssäkert sätt. 

AN har under 2015 avgjort fem ärenden, 
varav tre bestraffningsärenden. Ett ärende har 
gällt överklagande av ett beslut om uteslutning 
av en medlem i ett simsällskap. AN upphävde 
simsällskapets beslut om uteslutning. Ett ären-
de har gällt överklagande av ett simsällskaps 

årsmötesbeslut. AN avvisade överklagandet då 
det inte skett i rätt tid. De tre bestraffningsä-
rendena har gällt vattenpolospelares agerande 
i samband med matcher. 

Två av ärendena har resulterat i bestraff-
ning. AN ansåg i ett ärende att det röda kort som 
utdelades till spelarna efter matchen för deras 
agerande var tillräckligt och bestraffade därför 
inte spelarna. 

Simidrottsvetenskaplig rådet (SIV) har 
under året samlat tankar och idéer kring kom-
mande utvecklingsarbete. Planer finns för 
nätverksträff med simmedicinare, utveckling 
av övningsbank för landträning och ett sam-

arbetsprojekt mellan Svensk Simidrott och 
Svensk Friidrott om en mjukvara för skadere-
gistrering. 

Inom landslaget pågår tester som involve-
rar några av rådets medlemmar och resultatet. 

På Lunds universitet har ett par kandi-
datprojekt som avser simidrotten initierats. I 
rådet ingår läkare, fysiologer, beteendevetare, 
fysioterapeuter, nutritionist/dietist och sport-
chefen.

Regelkommittén (RK) består av tre 
ledamöter samt representanter för varje 
simidrott, som kontaktas vid specifika frågor 
för respektive simidrott. RK har under hösten 
genomfört telefonmöten för att nyorientera 
verksamheten.

RK har under året arrangerat ett natio-
nellt regelmöte för simning i Upplands Väs-
by. Inbjudna gästföreläsare var Rune Gran, 
ordförande i Norges Dommerutvalg, Chris-
ter Jansson, ansvarig för tävlings- och funk-
tionärsfrågor i Svenska Parasportförbundets 
Simkommitté och Andreas Thornell, ansva-
rig för domarutbildning och regler i Svens-
ka Friidrottsförbundet. Deltagarantalet var 
glädjande stort. Nästa nationella regelmöte 
kommer hållas 2017 och tanken är att res-
pektive distrikt ska anordna regionala regel-

möten eventuellt med medverkande från RK 
under 2016.

I samband med regelmötet genomför-
des även ett förbundsfunktionärsmöte för 
simning. Där delades erfarenheter från de 
nationella och internationella tävlingar där 
förbundsfunktionärer tjänstgjort. Diverse 
regelfrågor diskuterades också.

Under året har fyra förbundsfunktionärer 
avtackats och två nyrekryterats för att göra 
sina första tävlingar under 2016.

Bra simtävlingar fordrar välutbildade 
funktionärer! För att lyckas med detta ut-
bildar vi kontinuerligt utbildare. Även detta 
år har en KLÄRK-utbildning genomförts. 
Förbundet har på hemsidan en förteckning 
över godkända utbildare av simfunktionärer 
(”KLÄRK-ar”), uppdelade per distrikt.

Våra förbundsfunktionärer i simning har 
representerat oss på flera internationella 
tävlingar. Även i övriga discipliner har för-
bundets internationella domare anlitats för 
domaruppdrag. FINA har ställt krav på funk-
tionärer med FINA-status på flera av våra 
mästerskap och Grand Prix i simning, detta 
för att tävlingarna samtidigt varit kvaltävling-
ar till internationella tävlingar.

RK har under hösten intensifierat fortsatt 
sitt arbete med att få ett aktualiserat regel-
verk. I övrigt har RK under året haft kontakter 
med både föreningar och enskilda förenings-
medlemmar i frågor som gäller tillämpningen 
av regelverket. Aktuellt regelverk finns publi-
cerat på förbundets hemsida. Där finns också 
uppgifter om vilka förbundsfunktionärer i 
simning som tjänstgör under året. 
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ÖVRIGA UPPDRAG
FINA
(INTERNATIONELLA SIMFÖRBUNDET)

FINA BUREAU

Gunnar Werner, Honorary Member
TECHNICAL DIVING COMMITTEE

Mathz Lindberg
TECHNICAL SWIMING COMMITTEE

Christer Magnusson
ETHIC PANEL

Gunnar Werner, Chairman

SVD:S BRAGMEDALJSJURY

Sven von Holst
Ulrika Knape-Lindberg

LEN 

(EUROPEISKA SIMFÖRBUNDET)

LEN BUREAU

Sven von Holst, Vice President
Gunnar Werner, Honorary Member
Toivo Öhman, Honorary Member
MEDICAL COMMITTEE

Christer Magnusson
TECHNICAL DIVING COMMITTEE

Mathz Lindberg

IDROTTSAKADEMIN

Bengt Jönsson, styrelsemedlem
Therese Alshammar

SOK 

(SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ)

Bengt Jönsson, styrelsemedlem
Therese Alshammar, aktivas kommitté
Anna Lindberg, aktivas kommitté

RF:S ELITIDROTTSKOMMITTÉ

Susanne Brokop, ledamot

RF:S DOPINGNÄMND

Anna-Karin Kammerling, ledamot

STÄDA SVERIGE

Bengt Jönsson, ordförande

HUVUDSPONSOR FÖR SVENSK SIMIDROTT

VÅRA PARTNERS

NATIONELLA SPONSORER

Sophie och Louise Hansson.
Systrarna kvällstränar i behagligt 

uteklimat på Fuerteventura.
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120 30 Stockholm
www.svensksimidrott.se


