
Verksamhetsberättelse SIF simning kalenderåret 2016 

1. Styrelsens sammansättning 
Ordförande:  Marcus Neuman 

Kassör:  Ragnar Borys 

Sekreterare:     Magnus Du Rietz 

Övriga:  Annika Jägerstig 

  Jessica Altman 

  Ronald Gipperth 

  Jari Burmeister 

Styrelsen har totalt sammanträtt 6 gånger 2016 samt haft ett antal arbetsmöten utöver styrelsemöten.  

2. Verksamheten 
Göran Nilsson har varit deltidsanställd som huvudtränare under hela verksamhetsåret. Han har varit 

tränare för M -och A -grupperna samt haft huvudansvaret för samtliga tävlingsgrupper. Helen Wedberg 

har varit ansvarig för B-gruppen tillsammans med Joakim Olsson.  Julia Kenning, Maja Holmgren och 

Andreas Strandt har varit tränare för C-grupperna. Vuxengrupperna tränades framförallt av Helen 

Wedberg, Maja Holmgren, David Urumovic och Annette Jansson. Annette Jansson, som varit 

heltidsanställd, har också arbetat som tekniktränare, simskoleansvarig samt genom idrottslyftet hjälpt 

skolorna i närområdet med simundervisning. Därutöver har ca 30 ungdomstränare förtjänstfullt varit 

engagerade i verksamheten som tränare och hjälptränare. 

Under året har simsektionen arbetat aktivt med Idrottslyftet och under våren 2016 haft 10 grupper med 

över 300 elever igång. Vi har tagit hand om barn som aldrig tidigare simmat/badat och lärt dem hantera 

vatten och inte vara rädda. Under hösten bantade vi ned antalet till 4 grupper med ca 60 elever. Vi 

startade upp ett antal projektgrupper för ensamkommande barn för att lära dem simma och att vistas i 

en simhall.  

Vi har bedrivit intensiv simskola under tre veckor på sommaren både i Näckenbadet, Nacka Simhall samt 

vid Violen friluftsbad. Utöver dessa har vi även arrangerat tre stycken dagläger under 3 veckor.  

Vi har arrangerat en kommunal simskola för 6 grupper under 4 perioder som Saltis Sim haft i uppdrag av 

kommunen att driva. 

Inget av detta hade varit möjligt utan vår heltidsanställda Annette, stort tack för en strålande insats 

under det gångna året. 



 Vår Höst 

Lilla poolen 156 deltagare 163 deltagare 

Tvärgrupper 135 deltagare 142 deltagare 

Teknik 72 deltagare 63 deltagare 

Vuxengrupper 75 deltagare 80 deltagare 

Tävlingsgrupper 66 deltagare 67 deltagare 

3. Tävlingsverksamhet  
 Ett nytt gäng yngre simmare är på frammarsch när vår förra lite äldre topp har slutat. Det nya gänget 

har representerat klubben på både DM och Svenska Ungdomsmästerskapen (SUM-SIM) 

En topprestation gjorde Linnea Gipperth med sin andraplacering på SUM-SIM i Linköping i juli. 

Vidare har klubben deltagit i olika externa tävlingar i Stockholmsområdet. Egna tävlingar har varit Saltis 

Cup, med ett rekordstort deltagarntal som satte logistiken och de frivilliga i klubben på prov, samt KM.  

4.  Ekonomi 
För 2016 har simsektionen en omsättning på 2 235 264 kr och årets resultat plus 44 001. Nu har vi ett 

resultat som är bra att ha även på längre sikt. 

5.  Funktionärer 
Det har genomförts en funktionärskurs under året som resulterade i 6 nya funktionärer, antalet i vår kår 

växer stadigt och vi har nu även 2 egna distriktsfunktionärer. Totalt sett har vi nu 23 utbildade 

funktionärer.  Det var glädjande att vara nästan självförsörjande under Saltis-Cup. 

6. Träningsläger  
Under året har vi genomfört flera lyckade läger: 

4 – 9 januari för M gruppen i Jönköping 

15 – 17 april för B + C grupperna på Åland 

4 – 8 maj för M + A grupperna i Älvdalen 

15 -23 juni för alla tävlingsgrupper i Skara. 

20 – 21 augusti uppstartsläger för M + A + B grupperna 

Hemmaläger under höstlovet 

7.  SIF sim-stipendium 
Linnea Gipperth och Andreas Strandt är 2016 års stipendiater. Arbetet med insamling och förvaltning av 

simfonden har under året utvecklats i samarbete med Morgondoppingarna. 



8. Näckenbadet 
Simhallsfrågan har som tidigare år varit högaktuell under året. Simsektionen har arbetat aktivt med 

frågan och fört dialog med kommunen och andra intressenter med målsättningen att trygga kontinuerlig 

tillgång till simhall. Kommunen har beslutat att ny simhall ska projekteras på Saltsjöbadens IP och 

arbetet med utformning kom igång under året. Simsektionen ingår i en referensgrupp kring utformning 

och vi verkar för att ersättningsbassäng ska finnas under byggtiden. 

9.  Kommittéer 
Styrelsen har beslutat att instifta kommittéer för att involvera föräldrar och medlemmar i klubben och 

för att hjälpa och avlasta styrelsen med många av de praktiska frågor som klubben har under året. 

Kommittéerna är tre till antalet (Trivsel, Läger och Tävling) och syftar till att stärka gemenskapen och 

andan i klubben samt trygga tillväxten av föräldrar ibland de yngre simmarna i klubben.  

10. Slutord 
Sektionen befinner sig i en stabil fas med positiv gemensam utveckling men med ständig oro för tillgång 

till simhall.  

Styrelsen vill tacka alla simmare, funktionärer, tränare och föräldrar som har varit med och bidragit till 

vår verksamhet och goda stämning i klubben. 

Saltsjöbaden den 20 april 2017 

 

Marcus Neuman, ordförande i simsektionen 


