
Verksamhetsberättelse SIF simning kalenderåret 2014 

1.  Styrelsens sammansättning 

Ordförande:  Magnus Du Rietz 

Kassör:  Ragnar Borys 

Sekreterare:     Magnus Du Rietz 

Övriga:  Annika Kenning(Utträtt under året) 

  Roland Gipperth 

  Maria Lunusjkin 

  Jari Burmeister 

Styrelsen har totalt sammanträtt 7 gånger 2014 , 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. Maria 

Lunsjkin har varit ansvarig för B-gruppen.  Anton Ekhult, Jesper Olsson, Julia Kenning och Joakim 

Olsson har varit tränare  för C-grupperna. Vuxengrupperna tränades framförallt av Maria Lunusjkin, 

Oliver Borys och Annette Jansson, samt Masters av David Urumovic. Annette Jansson, som varit 

heltidsanställd, har också arbetat som tekniktränare och simskoleansvarig. Därutöver har ca 30 

ungdomstränare förtjänstfullt varit engagerade i verksamheten som tränare och hjälptränare. 

Flera ungdomstränare har genomfört utbildningarna Plattformen och Simkandidaten under året. 

Sammansättningen av grupper har under året varit som följer:          

 Simskola: ca 340 deltagare per termin 

 Teknikgrupper: ca 55 deltagare per termin 

 Tävlingsgrupper: ca 70 deltagare per termin 

 Vuxengrupper: ca 90 deltagare per termin 

Klubben har också ordnat simskola utomhus på Violen, Intensivsimskola, dagläger, 9 grupper under 

Idrottslyftet samt drivit 12 kommunala simskolegrupper. 

3.  Tävlingsverksamhet  

Klubben har representerats vid DM, Sum-Sim, JSM och SM där Saltis-simmare har nått både 

finalplatser och tagit medaljer. Vi har även haft representant vid Team Sweden samt vid NJM. Vidare 

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

samt KM.  



 

4.  Ekonomi 
För 2014 har simsektionen en omsättning på 2 067 000 kr och årets resultat minus 151 930. 
Anledningen till det sämre resultatet är att kompensation för Näckenbadets stängning kostade oss 
82 000 kr samt mer utgifter på ungdomstränare och pensionsavsättningar 
5.  Funktionärer 

Det har genomförts en funktionärskurs under året och vi är nu 15 utbildade funktionärer. Det var 
glädjande att vara nästan självförsörjande under Saltis-Cup. 
 
6.  Träningsläger 

Under 2014 har ovanligt många läger genomförts. Anledningen till detta var osäkerheten kring 

Näckenbadet under slutet av 2013 som medförde att läger bokades in då tillgång till bassäng var 

osäker under våren 2014. 

Masters genomförde återigen ett mycket lyckat läger i Frankrike under våren. 

7.  Sven Linds stipendium 

Julia Kenning och Simon Gipperth är 2014 års stipendiater. 

8. Näckenbadet 

Driften av simhallen har tagits över av företaget Medley från kommunen. Samarbetet med Medley 

har fungerat bra. Frågan om ny simhall bevakas noggrant av styrelsen. Enligt senaste uppgifter har 

Näckenbadet några års ytterligare livslängd. Att ny simhall etableras i Saltsjöbaden eller Fisksätra är 

helt avgörande för simsektionens verksamhet på längre sikt. Att ett besked om ersättningssimhall 

erhålles av Nacka kommun inom en snar framtid är av stor vikt för planeringen av verksamheten på 

kort sikt. 

9.  Slutord 

Sektionen befinner sig i en stabil fas med positiv gemensam utveckling men med ständig oro för 

Näckenbadets framtid.  

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 13 april 2015 

 

Magnus Du Rietz, ordförande i simsektionen 


