
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 

 

2008-01-01 – 2008-12-31 

Simverksamheten  

2008 har återigen varit ett positivt år i förändringens tecken för SK Löddes simverksamhet. Vi 

har under året varit cirka 430 aktiva medlemmar.  

I Utbildningsverksamheten har vi haft en ökning från cirka 290 barn på vårterminen till cirka 

320 barn på höstterminen. Ett stort tack till våra två ansvariga tränare, Josefine Jönsson och 

Sofia Gullwi. Simträningen i utbildningsgrupperna har, i enlighet med Svenska Simförbundets 

rekommendationer, baserats på "En svensk Simlinje". Vi har haft en nivåuppdelad verksamhet 

med Minisim, Lära Simma och Simma Bättre för de yngsta. Därefter har Crawlskolan och 

Medleyskolan tagit vid innan simmarna är mogna för någon av de tävlingsgrupper vi bedrivit.  

Tävlingsgrupperna har fortsatt sin indelning med A, B och C-grupp. Ansvarig tränare för 

tävlingsgrupperna har varit Tommy Lindell. Cirka 60 simmare har under 2008, tävlat utanför 

Tolvåkershallens domäner och gjort så med stora framgångar på det regionala och nationella 

planet. 

Utbildningsgrupperna 

Minisim 2008 

Under våren har vi haft 4 st minisimsgrupper med 10 st barn i varje grupp och på hösten 3 st 

minisimsgrupper med 13 st barn i varje grupp. 

Barnen har varit mellan tre och fem år, de har samlats en gång i veckan för att leka och 

”simma” i vattnet. Varje lektion var 40-45 minuter lång. 

Ansvarig tränare i minisim under året har varit Karen Batley på våren och Josefine Jönsson på 

hösten. 

Som assisterande tränare har det varit under våren Johanna Eggeling och Johanna Svantesson 

och på hösten Johanna Eggeling och Caroline Persson 

All undervisning har skett i den lilla bassängen. 

Målet för minisim har varit att klara av Baddaren och även att få vattenvana med hjälp av lek. 

Lära Simma 2008 

Nästa steg på utbildningsstegen är Lära simma. 

Totalt har det funnits 10 st grupper med 12 st barn i varje grupp på våren och 15 st i varje 

grupp på hösten. 

Lära simma har haft träning en gång i veckan och då under 40-45 minuter, på lördagar eller 

söndagar. 

Ansvarig tränare har under våren varit Karen Batley och på hösten Josefine Jönsson. 

Assisterande tränare var under våren Johanna Svantesson, Mariella Thunberg-Sjöström, 

Johanna Eggeling, Anna Ademar och Meit Knowhenghua och under hösten Anna Ademar Sofia 

Eggeling, Caroline Persson och Meit Knowhenghua. 



Vi har haft en så lärorik och pedagogisk simundervisning som möjligt, vi lärde barnen att 

simma 10 meter bröstsim, Crawl och Ryggsim samt även fokus på vattenläget (flytning). 

Största delen av simundervisningen har skett i den lilla bassängen, men mot slutet av 

terminen har vi även varit i stora bassängen. 

Simma Bättre 2008 

Nästa steg är Simma Bättre gruppen. 

Under året har det varit tre Simma Bättre  grupper med ca 15-18 st i varje. 

Ansvarig tränare har under våren varit Karen Batley och på hösten Josefine Jönsson. 

Assisterande tränare har varit under våren Elin Atlas-Björklund och Johanna Eggeling och på 

hösten Johanna Eggeling och Felicia P 

Varje lektion har varit ca 50 minuter lång och har mestadels varit i stora bassängen. 

Under lektionernas gång har vi vidareutvecklat barnens simkunskaper, samt börjat med 

ryggsim och crawl. Vi har även lagt fokus på dykning och testat att göra tävlingsstarter från 

pallen. 

Målet med Simma Bättre har varit att klara Bronshajen vilket innebär att barnen ska klara att 

simma 100 meter på djupt vatten och även en halv längd på rygg. 

Intensivkurs Sommaren 2008 

Lära simma SK Lödde 

I juli månad startades SK Löddes intensivkurs i Lära simma 2008 (LS08). 

Varje intensivkurs var på 2 veckor, 5 lektioner i veckan och varje träningstillfälle var 1 timme. 

I varje grupp var det ca 10 st barn, två till tre assistenter samt en simlärare under lektionerna. 

Kurserna var sammanlagt på 2 veckor och varje vecka hade vi två grupper. En grupp för 

nybörjare och en för de som nästan kunde simma. 

Vi erbjöd barnen att ta andra märken utöver Silverpingvinen, dessa märken var Baddaren och 

Sköldpaddan.  

Efter avslutade kurser var intresset stort att fortsätta med simning hos SK Lödde. 

Den främsta anledningen var att barnen inte hade lärt sig simma än. 

En del barn som deltog i kursen var nybörjare och hade inte mycket vattenvana. 

En del barn kunde nästan simma och behövde endast små finjusteringar. 

Sedan framkom det av samtal med föräldrarna att de ansåg att SK Löddes simundervisning var 

mycket bra, och att de gärna ville fortsätta med undervisningen under höstterminen. 

Som följd av dessa två anledningar så valde majoriteten att fortsätta i höstterminen LS08. 

Barnen placerades in i olika grupper och har under terminens gång visat en snabbare 

utveckling än de som går en dag i veckan. 

Efter intensivkursens slut anser vi tränare att det har varit lärorik för både barnen och oss. 

Antal träningstillfällen under kursens gång anser vi tränare varit bra upplagt, samt även 

träningstiden på en timme och tiderna då vi började och slutade. 

Crawlskolan 

SK Löddes tre Crawlskolor har hela året 2008 simmat på i snabb takt. Tiden har gått ovanligt 

fort, det är väl bara för vi har så roligt i Crawlskolan! Under året har följande tränare gjort ett 

mycket bra arbete; Sofia Gullwi, Meit Khowhenghua, Sarah Ryderheim och Jill Lundström.  

Tränarna har varit väldigt duktiga och det har visat sig när ca 30 nya simmare fått börja i 

klubbens Medleyskola. 

Antalet simmare per termin i Crawlskolan har varit ca 60 st. Antalet medlemmar i 

Crawlskolan har varit totalt 96 st år 2008. Simmarna har blivit erbjudna träning en gång/vecka 

och då även under lov och ledighet.  

 Interntävlingen Utmanaren har fortsatt som ett mycket populärt inslag i crawlskolan. Alla 



Crawlskolans medlemmar fick också chansen att vara med på SK Löddes klubbmästerskap i 

mitten av december. Ett stort tack till alla föräldrar som ställt upp som funktionärer vid dessa 

tillfällen. Ett flertal av Crawlskolans simmare har också lyckosamt fått medaljer på SK Löddes 

klubbmästerskap. 

 

Medleyskolan 

SK Löddes Medleyskola har under 2008 kunnat erbjuda sammanlagt 57 simmare att träna 

simning. I Medleyskolan tränas alla fyra simsätten inklusive starter och vändningar. Följande 

tränare har varit lyckosamma i sitt arbete; Sofia Gullwi, Simone Andersson, Meit 

Khowhenghua, Sarah Ryderheim samt Jill Lundström. 

En mycket bra närvaro av simmarna i Medleyskolan har definitivt varit en av orsakerna till att 

vi kunnat ge ca 25 simmare chansen att simma i klubbens första tävlingsgrupp (C-gruppen).  

Fyra gånger på våren och tre gånger på hösten har simmarna också erbjudits att genomföra 

klubbens interna tävling Utmanaren. Priserna som erhållits vid avklarade tider har varit diplom, 

klistermärken och pokaler. Ett stort tack till alla föräldrar som hjälpt till som funktionärer vid 

dessa tillfällen. Alla som varit på klubbens interntävling Utmanaren, vet hur roligt och 

spännande det är. Utöver Utmanaren har många deltagit vid klubbmästerskapen och gjort 

detta med stor iver och framgång. Det blev många medaljer till simmarna i Medleyskolan. 

I mitten av vårterminen blev simmarna erbjudna att medverka på ett hemmaläger med en 

övernattning. För en del simmare var det första gången de sovit borta. Inte alltid så lätt, men 

med bra uppbackning av föräldrar (mat, städning etc.) gick det mycket bra. Vi sov i 

Tolvåkerskolans matsal där alla kunde få sin egna mysplats. Det var gott med saft och popcorn 

i klubbstugan samt bowling på lördagskvällen. 

 

Tävlingsgrupperna 

C-gruppen  

Våren 08 startade C-gruppen som en liten men stark grupp. Gruppen bestod av 13 simmar, 

ansvarig tränare då var Helena Bengtsson med assistans från Tommy Lindell. Våren bestod av 

framtåg både på hemmatävlingarna som Utmanarna och de större som Dronksim och 

Simiaden. Vårterminen avslutades med ett härligt läger i Degeberga och LH-Games.  

Till hösten -08 växte gruppen både med simmare och tränare. Ett härligt uppskick från 

medleyskolan gjorde C-gruppen 23 stycken simmare stor och på kanten stod ansvarig Helena 

Bengtsson med härliga ”vänstra och högra händer”  i Simone Andersson och Elin Atlas- 

Björklund. Hösten var också den full av många lyckade tävlingar runt om i Skåne, avslutades 

med ett spektakulärt KM. Under hösten hade vi också ett helghemmaläger i judolokalen i 

Löddeköpinge.  Träningen i C-gruppen under både våren och hösten har bestått av 3 

träningspass i veckan på 2h, varav 30min på land och 90min i vattnet.  

B-gruppen 

Gruppen har detta verksamhetsår bestått av cirka 20 st. ungdomar. Utöver de tävlingar de 

deltagit på, har de erbjudits simutbildning/träning fem pass/vecka samt landträning 

3ggr/vecka. Att de tränat ”rätt” har också visat sig då de tävlat i Skåne samt övriga Sverige. 

Personbästanoteringar i ”massor” samt kilovis av priser och diverse nya kval till Sum Sim, DM 

och JDM. Stommen för klubbens Seriesimslag har alltid varit simmarna i B-gruppen och så 

även under 2008. 

Under året har det varit två simmare i B-gruppen som till och med placerat sig på Svenska 

Simförbundets Sverigeranking top 100 (öppen klass). Imponerande insatser av Nellie Ternblad 

och Sandra Engberg. I övrigt gällande prestationer utöver det ”normala” tävlings/lägerutbudet, 

se bilaga! 

Ansvarig tränare har varit Louise Andersson och henne ”högra och vänstra arm” har varit Jan 

Engström och Cecilia Lövdahl. 

Lägerverksamhet 

Utöver lägerplatser för de som fick chans att representera klubben på Sum Sim läger i Skåne 

(se bilaga!), var gruppen på ett lyckat uppstartsläger i södra Småland/norra Skåne; kanoting 

och lägerliv på Helge Å samt toppningsläger i Varberg. 



A-gruppen 

Under verksamhetsåret har A-gruppens ca. 20 simmare, givits chans att bedriva simträning 6-

7 pass/vecka samt styrketräning alternativt ”tuff” styrkegymnastik tre pass/vecka. Det är inte 

helt lätt att bedriva elitträning och samtidigt studera på gymnasium, alternativt högskola eller 

arbeta, då avstånden är långa. Det krävs bra planering och att göra ”rätta val” så ofta som 

möjligt. Det har de flesta gjort och tillsammans med övriga simmare som fortfarande går i 

grundskolan, har flitens stjärna lyst. Det har bland annat visat sig i resultatlistorna i Skåne och 

övriga Sverige. Se separat bilaga. 

De allra flesta har under året ”skördat en massa” nya personbästanoteringar samt priser i parti 

och minut och bäst har det gått för (i ett Nationellt perspektiv) Mikael Ramkvist, Kristian 

Ramkvist och Andreas Holmskov.  

Att vi inte lyckas varje gång, att vara bland de 8 bästa på Sum Sim Region, JDM & DM eller 

bland de 24 bästa på Sum Sim Riks, SM och JSM, får vi nog stå ut med. Är man en ”mindre 

klubb”, men med stora ambitioner kommer man alltid tillbaka! 

Ansvarig tränare har varit Tommy Lindell och hans ”högra hand” har varit Björn Lundin. 

Lägerverksamhet 

Utöver lägerplatser för de simmare som fick chans att representera utanför klubben (se 

bilaga), var gruppen på ett lyckat uppstartsläger i södra Småland/norra Skåne; kanoting och 

lägerliv på Helge Å samt toppningsläger i undersköna Forsakar/Degerberga. 

Övrigt 

Kristian och Mikael Ramkvist studerar fortfarande via scholarships, på Old Dominion University 

i Virginia. Hemma i Sverige och SK Lödde är de bara i mitten av maj till och med mitten av 

augusti 

 

Utbildningar för tränare 
 

SK Lödde uppmuntrar sina simmare att bli tränare när de själva trappar ner på 

sin simning. Man kan välja att inrikta sig på utbildnings- eller på tävlingsgrupperna. 

För att få delta i Skånes Simförbunds utbildningar måste man fylla 16 år under året.  

2008 har SK Löddes tränare genomgått följande kurser: 

Josefine Jönsson gick de grundläggande kurserna ”Introduktion till simlärarkandidat och 

Teknikskoleinstruktör” och ”Teknikskoleinstruktör” under fyra sensommardagar i Magnarp. 

 

Även Sarah Ryderheim har genomgått dessa två utbildningar. 

På ”Teknikskoleinstruktör” deltog även Elin Atlas Björklund och Meit Khowhenghua. 

Simone Andersson deltog i ”ungdomsträning 9-13 år” under Magnarpsveckan. 

Louise Andersson gick den längre påbyggnadskursen ”ungdomsträning 13-16 år” under tre 

olika helger våren 2008. 
 

Tävlingskommittén 

Tävlingar som klubben arrangerat under verksamhetstiden är: Lödde Meet i januari och Lödde 

Cup i oktober, som i år lockade stora startfält 

Vi har även anordnat en Ungdoms - GP tävling på hösten. Dessutom har vi arrangerat en 

deltävling i Seriesim division 1. Vi blev även tilldelade av Skånesim att arrangera Vårsimiaden 

men tyvärr fick vi inte tillgång till simhallen. Istället fick SS Iden ta över det arrangemanget. 

Poängsim och Utmanaren har som vanligt genomförts i gott samarbete med SS Iden. 

Ytterligare en tävling som arrangerades i samarbete klubbarna emellan var Julblomman 

Invitational där även SK Hajen deltog. 

Vi avslutade året med att arrangera SK Löddes Klubbmästerskap i samband med att vi firade 

Lucia. Föräldrarna kunde tillsammans med barnen delta i en familjelagkapp och tränarna fick 



chansen att visa hur snabbt de simmar 50 m frisim. Nytt för i år var att alla tävlingsgrupper 

och även tränarna bidrog med lite underhållning. Arrangemanget blev väldigt uppskattat.  

Under 2008 utbildades både nya tävlingsfunktionärer och distriktsfunktionär. All utbildning har 

skett i samarbete med bland annat SS Iden. SK Löddes funktionärer ”tjänstgjorde” ofta under 

året på andra klubbars tävlingar, framförallt hos SS Iden. Funktionärer från SS Iden har i sin 

tur hjälpt oss på våra tävlingar. 

Samtliga funktionärer, både gamla och nya behövs för att upprätthålla en fortsatt god standard 

på våra hemmatävlingar. Vi upplever det som om gästande klubbar uppskattar våra tävlingar 

och gärna återkommer. 

Sponsorkommittén 

Den ekonomiska krisen under andra halvåret 2008 har mycket tydligt påverkat intresset hos 

sponsorer att medverka till SK Löddes verksamhet. Så har t.ex. Synsam och Peggy´s dragit sig 

ur sina avtal att hjälpa klubben. Vid en genomgång av samtliga sponsorer visar en del företag 

minskad försäljning. Positivt är dock att vi fick två nya sponsorer under första halvåret. 

Handelsbanken och Landgren&Co undertecknade båda 3-års kontrakt med SK Lödde. 

Sponsorsutfallet 2008 blev 79 580:- mot budget 77 000:-. Alltså en differens på 2 580:-.  

Lite motsägelsefullt under året har varit att även om intresset för att sponsra SK Lödde 

minskat har intresset varit stort att skänka priser till våra stora tävlingar Lödde Meet och 

Lödde Cup. Har fått uppfattningen att SK Lödde har ett starkt ”varumärke” bland företagare i 

kommunen. Många vill hjälpa till med sponsring men ekonomin är svajig. Alla ser fram emot 

ett starkt 2009. 

 

Arrangemangskommittén  

Vi har under 2008 års hemmatävlingar stått för arrangemangen och organisationen runt 

funktionärsfika, samt inköp och shopverksamhet. Tillsammans med föräldrarna i 

tävlingsgrupperna har vi bemannat både fika och shop. Det har fungerat bra och vi tycker att 

det upplevts positivt. 

 

Året har också innehållit olika specialarrangemang: 

 

Den 6 juni ordnade vi en gemensam avslutning för alla utbildningsgrupperna med uppvisning, 

fika, fiskedamm, ansiktsmålning, och såpbubblor. Vi hade också besök av simhoppare från 

Lund som hade hoppuppvisning i pausen och så var A-gruppen och tränade och visade upp sig. 

B-gruppen hjälpte till på de olika stationerna. Det blev ett mycket uppskattat evenemang. 

 

I mitten av november ordnade vi en höstfest för bara simmarföräldrarna i tävlingsgrupperna. 

Festen hade simtävling som tema och innehöll, tävlingsmoment, sång och dans och blev 

mycket lyckad. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden och ett extra 

föreningsmöte (med anledning av kommunens anbudsförfarande för driften av badet). Under 

året har två simmarrepresentanter, Emilia Öhr och Rasmus Brock under första halvåret, varit 

adjungerade i styrelsen vilket varit ett mycket värdefullt tillskott. 

Klubbens ekonomi 2008 träffar budget med cirka 24 000 :- plus. Budgetarbetet och 

uppföljningen av ekonomin har underlättats ett gediget utfört arbete av vår kanslist Britt 

Persson. 

En ideell förening som SK Lödde är oerhört beroende av alla individuella insatser som uträttas i 

det tysta. Tack till alla tränare, funktionärer, alla kommittéer, och alla övriga som bidragit till 

att SK Lödde utvecklats väl under 2008! 

Med en tro på fortsatt god verksamhet och en god utveckling för SK Lödde överlämnar härmed 

styrelsen verksamhetsberättelsen för 2008 till årsmötet för godkännande. 



 

 

Löddeköpinge i februari 2009. 
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