Strängnäs Simklubb
Styrelsen för Strängnäs Simklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2015.

Inledning
2015 var det första hela verksamhetsåret för Strängnäs Simklubb. Även under detta år har
sammanslagningen inneburit många praktiska frågor, men har kunnat lösas med hjälp av stort
engagemang och mycket god vilja från ledare, simmare och föräldrar.
Året var tänkt att präglas av uppstart och motiverande lagarbete, men tyvärr har mycket tid
fått läggas på organisationsfrågor och framförallt på ett besvärligt personalärende. Åtalet och
domen mot en av klubbens tränare var ett hårt slag mot föreningen. Tränaren blev omedelbart
avstängd i samband med häktningen och uppsagd efter att domen vunnit laga kraft. Styrelsen
har gjort sitt bästa för att löpande informera om händelseutvecklingen, att inte låta det störa
verksamheten och framförallt ge medlemmarna möjlighet att prata om det inträffade. Det har
vidtagits ett antal åtgärder för att förhindra att något liknande händer igen, bl a via utbildning
samt genom att begära utdrag ur polisregistret från alla ledare över 18 år.
Styrelsen har under året arbetat intensivt med att leta efter en revisor till föreningen, vilket
visade sig vara svårare än trott. Då klubben numera är avsevärt mycket större än tidigare,
krävs det också lite mer av en revisor. Ingen medlem ville acceptera uppdraget som
lekmannarevisor och ingen kvalificerad revisor ansåg sig ha tid att granska klubbens
räkenskaper. Ett avtal har dock nyligen slutits med Andreas Mathiesen från Grant Thorntons
Revisionsbyrå, men han kommer inte kunna påbörja granskningen förrän från och med
räkenskapsåret 2016.

Styrelsen
Styrelsen har under 2015 haft följande sammansättning:
Ordförande
Johan Duvner
Kassör
Kaj Lönnberg
Sekreterare
Cecilia Westerlund
Ledamot
Karin Colldén
Ledamot
Mattias Chevalier
Ledamot utan rösträtt Robert Bergkvist
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under året.

Verksamhet
Antalet medlemmar per 2015-12-31 var 637 stycken. 21 ledare ledde klubbens verksamhet
under hösten.
Simklubben har under året haft totalt 62 olika undervisningsgrupper. I Strängnäs simhall har
verksamheten bestått av 14 tävlingsgrupper, ett antal motionsgrupper, 23 teknikgrupper,
18 simskolegrupper samt 7 mastersgrupper.
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I Åkers Styckebruk har 4 teknikgrupper haft verksamhet. I Strängnäs har det även bedrivits
vuxencrawlkurser. Dessutom har klubben haft undervisning för cirka 25 elever från Paulinska
skolan, som inte klarar skolläroplanens krav på 200 meter varav 50 på rygg för godkänt betyg.
Detta simkunnighetsprojekt tillsammans med skolorna stöds av SISU Idrottsutbildarna
Södermanland och Svenska simförbundet.
År 2015 har varit strålande för Strängnäs Simklubb med många fina resultat för både simmare
och ledare. Tävlingsgrupperna har fortsatt sin fina utveckling och uppåtgående trend, vilket
till stor del beror på en kompetent tränargrupp och duktiga ledare. Stödet från föräldrar är
mycket gott, vilket också leder till god stämning och positiv utveckling i alla grupper.
Sammantaget bidrar detta till simmarnas framgångar i form av bland annat deltagande i ett
antal stora tävlingar. Antalet nya personrekord som levereras på varje tävling vittnar om en fin
utveckling hos många simmare på alla nivåer.
Totalt antal aktiviteter under 2015
Gruppaktiviteter

841

Deltagartillfällen

6 311

Ledartillfällen

1 380

Gruppaktiviteter med ledarstöd

841

Varav gruppaktiviteter med extra
ledarstöd

395

Tävlingar
Strängnäs Simklubb var under året representerat vid 43 tävlingar. Det blev stora framgångar
på sommarens SUM-SIM i Trollhättan, som simmades i långbana. Klubben hade 8 simmare
på plats och resultatet blev en sammanlagd 10:e plats både i medaljligan i form av 3 guld, 2
silver och 3 brons, samt i poängligan. Två av gulden bärgades i lagkapperna 4x100 frisim och
4x200 frisim.
Laget på 4x100 frisim:
Lisa Eriksson, Anna Eriksson,
Emma Bergkvist och
Rebecka Gustafsson
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Resultat SUM-SIM 2015 50M
4x200 frisim 16-17år
Rebecka Gustafsson, Lisa Eriksson, Anna Eriksson och Emma Bergkvist
4x100 frisim 16-17år
Rebecka Gustafsson, Lisa Eriksson, Anna Eriksson och Emma Bergkvist
4x100 medley 16-17år Emma Bergkvist, Rebecka Gustafsson, Anna Eriksson, Lisa Eriksson
100 fjäril 16-17år
Guld Rebecka Gustafsson, Silver Anna Eriksson, 15:e Amanda Hyllbrant
100 fjäril 15år
4:e Emma Bergkvist
100 fjäril 14år oy
14:e Maja Eriksson
100 frisim 14år oy
17:e Maja Eriksson
100 frisim 15år
Brons Emma Bergkvist
100 frisim 16-17år
5:a Rebecka Gustafsson, 6:a Lisa Eriksson
200 medley 15år
7:a Emma Bergkvist
200 medley 16-17år
6:a Lisa Eriksson, 24:a Rebecka Gustafsson
100 bröst 16-17år
15:e Rebecka Gustafsson, 19:e Adina Nyström
400 frisim 15år
11:a Emma Bergkvist
400 frisim 16-17år
10:a Lisa Eriksson
200 fjäril 16-17år
Silver Anna Eriksson, 13:e Amanda Hyllbrant
400 medley 16-17år
4:a Lisa Eriksson, 14:e Amanda Hyllbrant
100 rygg 14år ou
14:e Clara Lönnberg
100 rygg 15år
Brons Emma Bergkvist
200 bröst 16-17år
16:e Adina Nyström
200 frisim 15år
7:a Emma Bergkvist
200 frisim 16-17år
6:a Lisa Eriksson
På SM/JSM långbana i Sundsvall blev det en fin silvermedalj på JSM för Rebecka Gustafsson
på 50 fjäril.
På SM/JSM kortbana inomhus i Helsingborg blev det inga medaljer, men klubbens simmare
utmärkte sig i lagkapperna med fina placeringar. Deltagare individuellt på SM/JSM var
Rebecka Gustafsson, Lisa Eriksson, Anna Eriksson och sedan kompletterade Emma Bergkvist
i lagen.
Klubben arrangerade även egna tävlingar i Strängnäs simhall. I mars månad ägde Strängnäs
Simcup rum och i april Vårsimiaden Försök. Båda dessa tävlingar genomfördes med stor
framgång. Ett par utmanartävlingar har anordnats, dvs tävlingar för de yngsta simmarna där
ingen blir diskad, utan tanken är att bara få prova på att tävla.
Tävlingen Skolsimmet arrangerades en måndagskväll i början av mars, då kommunens barn i
årskurs två, tre och fyra fick mötas i rafflande lagtävlingar.
Precis före jul arrangerades årets klubbmästerskap, där både nya och gamla simmare möttes i
glad tävlingsstämning.
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Läger
I augusti hölls ett träningsläger i Skövde för SumSim och Simiaden-grupperna, vilket var
mycket uppskattat av simmarna. Klubben hade även representanter på Simförbundets
Riksläger med Rebecka Gustafsson och på Regionslägret med Anna Eriksson, Emma
Bergkvist och Maja Eriksson. Klubben hade även med Lisa Eriksson och Anna Eriksson på
Mellansvenskas deltagande i Lettiska mästerskapen i Riga. Lisa blev bl a lettisk mästare på
200m frisim. Klubben hade också med simmare på Mellansvenskas Sum-Sim läger, elitläger
och simiadenläger.

Ekonomi
Föreningen har en relativt god ekonomi, men inte så stabil som det vore önskvärt. Tyvärr har
utgifterna varit något högre än beräknat, delvis pga personalfrågan under året, vilket förklarar
det dåliga resultatet. Ett ständigt arbete pågår för att hitta fler sponsorer och under året har
några nya sponsorer tillkommit. På samtliga egna arrangemang har klubben haft försäljning
av kaffe, smörgåsar, kaffebröd, korv mm, vilket bidrar till klubbkassan. Under hösten utförde
de äldre simmarna ett uppdrag åt Sevab, då de delade ut källsorteringspåsar till villahushållen
i Strängnäs.
Klubben har tidigare varit engagerad i Strängnäs Bingoallians och det har varit en av klubbens
viktigaste inkomstkällor. Pga det kraftigt minskade deltagarantalet under det senaste året, togs
beslutet att upphöra med denna verksamhet. Sista bingokvällen anordnades i slutet av året.
2015 var klubbens första riktiga år och det fanns vissa osäkra poster. Inför nästa år finns bättre
underlag för att göra en riktig budget och kunskap att bedöma årets intäkter och kostnader.
Det finns även ett antal konkreta åtgärder för att säkerställa både resultat och likviditet för
nästkommande år.

Styrelsen

Johan Duvner, ordförande

Kaj Lönnberg, kassör

Karin Colldén, ledamot

Cecilia Westerlund, sekreterare

Mattias Chevalier, ledamot
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