
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 

 

2010-01-01 – 2010-12-31 

Simverksamheten 
 
2010 har varit ett omtumlande år för klubben. Verksamheten har utvecklats mycket väl och 

antalet aktiva medlemmar fortsätter att öka i verksamheten (497), inte minst bland de yngre 

grupperna. Vi kan med glädje och stolthet konstatera att verksamhetsåret 2010 är ett av de år 

i klubbens historia då det varit mycket god tillgång till instruktörer i klubben. Instruktörerna 

har endera varit verksamma sedan flera år i klubben och fortsatt sitt engagemang eller så är 

det ungdomar som nyligen utbildat sig efter avslutad simkarriär och fortsatt som instruktörer 

istället, mycket glädjande.  

Klubben och dess medlemmar arbetar ständigt för att finna mer bassängutrymme, för att 

kunna bedriva en större verksamhet med fler grupper fyllda av småsimmare och nybörjare. 

Utöver ständigt sökande efter bassängtider försöker klubben minska kostnaderna utan att 

sänka kvaliteten på verksamheten alternativt att försöka öka intäkterna för att erbjuda ännu 

bättre förutsättningar för de aktiva barnen och ungdomarna i klubben. 

Under året har Kävlinge kommun lämnat över driften av båda sina inomhusbad till en privat 

entreprenör, Medley, ett stort beslut. Det har ännu inte förflutit tillräckligt lång tid för att ha 

någon bestämd uppfattning om vilken påverkan förändringen kommer att ha på simklubbens 

verksamhet men det vi sett hittills är inte odelat positivt. Det har blivit betydligt svårare att 

komma åt bassängtider men mest förvånande är att kommunen i avtalet med entreprenören 

överenskommit om att simklubben i praktiken inte får sälja kaffe och fika till föräldrar och 

gästande klubbar vid klubbens tävlingar, den möjligheten har man överfört till entreprenören 

istället. Intäkterna från fikaförsäljningen har inte varit så stor men likväl ett betydelsefullt 

tillskott till klubbkassan. För en ideellt arbetande idrottsförenings möjligheter att verka och 

bedriva en stor ungdomsverksamhet är det naturligtvis väsentligt med ett aktivt stöd och 

förståelse för verksamheten från kommunens sida.   

Sett till den dagliga simverksamheten så har klubben under hela 2010 haft tillgång till såväl 

chefstränaren sedan flera år, Tommy Lindell men nu även Sandra Eriksson. Sandra har på ett 

förtjänstfullt sätt organiserat mycket av verksamheten under tävlingsgrupperna och sett till att 

det finns en röd tråd och ett samband genom klubbens hela verksamhet. 

 

Utbildningsgrupperna 
 
Under året 2010 arbetade ansvarig för utbildningsgrupperna, Sandra Eriksson, fram en ny 

simlinje i SK Lödde. Simlinjen i SK Lödde är utformad efter Svenska Simförbundet simlinje. 

Nya målsättningar har arbetats fram på varje nivå och nivåerna är fler än tidigare. Nedan ser 

ni en tabell över de nya gruppnamnen och nivåerna. Allt om varje nivå går att läsa på SK 

Löddes hemsida. 

Tidigare gruppbenämning/namn Bytt namn/nivå 

Minisim Baddare 

Lära Simma  Silverpingvin  

 Guldpingvin  



Simma Bättre Fisk 

 Haj 

Crawlskola Späckhuggare  

 Svärdfisk  

Medleyskola Rocka 

Baddare har under våren samt hösten varit 4 grupper med totalt 44 stycken barn fördelat  på 

10-12 barn/grupp. Barnen i Baddaren är från tre år. Målet att genom lek bli trygg i vattnet och 

skapa en god vattenvana som är grunden för att lära sig simma. All undervisning har skett i 

undervisnings-bassängen. Varje lektion har varit 30 minuter lång, en minskning sedan 2009 

med 10 minuter. Minskningen av lektionstid har gjort att vi kunnat erbjuda fler barn plats i 

Silverpingvinen där efterfrågan på platser är stor. När barnen erlagt samtliga prov för 

baddaren och visat god vattenvana går de vidare i utbildningssteget till klubbens nästa nivå 

som är Silverpingvinen. Under 2010 har Baddarna haft lektion 1 gång/vecka och varit förlagd 

på måndagar. 

 
Silverpingvinen har under våren 2010 haft 11 grupper om totalt 125 barn. Grupperna har 

varierat i storlek från 8-13 barn/grupp. Efterfrågan är större under vissa lektionstimmar än 

andra. De tider som inte är lika attraktiva är lördag kväll från klockan 16.30 och framåt, dessa 

grupper är svåra att fylla. Under hösten 2010 kunde vi erbjuda totalt 150 barn plats i i 

Silverpingvinen, fördelat på 13 grupper. Under hösten, liksom våren, varierade storleken på 

grupperna mellan 7-14 barn. och under hösten 2009 var det 160 barn fördelat på 12 grupper, 

ca 12-14 barn/grupp. Barnen i Silverpingvinen är från 4 år. Vi lär barnen de allra första 

grunderna i ryggsim (ryggcrawl) och bröstsim. Leken är ett viktigt inslag för fortsatt 

vattenvana och ett steg i att lära sig ”känna vattnet”. I Silverpingvinen sker största delen av 

undervisningen på grunt vatten. När barnen känner sig trygga i den grunda bassängen tar vi 

steget ut till 25 meters bassängen. Här får barnen bekanta sig med djupt vatten i form av 

hopp från kanten, glida med platta samt bubbla i vattnet med hjälp av instruktör. När barnen 

klarat 10 meter på grunt vatten erbjuds de en plats till nästa nivå som är Guldpingvinen. 

Silverpingvinen har under 2010 haft lektion 1 gång/vecka á 35 minuter. Grupperna har varit 

fördelad på tre dagar; lördagar, söndagar samt måndagar. 

 
Guldpingvinen är tredje steget i utbildningsgrupperna. På denna nivå utvecklar vi barnens 

kunskaper från tidigare nivåer i simlinjen. Övningar baserat på ryggsim (ryggcrawl), bröstsim 

och crawl utövas på så väl grunt som djupt vatten, där den största delen av undervisning sker 

på grunt vatten. Leken är ett viktigt inslag för fortsatt vattenvana och ett steg i att lära sig 

”känna vattnet”. Barnen tränar vidare på att flyta, hämta ringar på botten och får prova på att 

dyka. Under 2010 har det under våren varit 4 grupper guldpingvinen med totalt 54 barn, ca 

13-14 barn/grupp. Under hösten har antalet barn/ grupp varit lika med våren men endast tre 

grupper. När barnen erlagt samtliga prov för guldpingvinen erbjuds en plats till nästa nivå, 

Fisken. 

Guldpingvin har under 2010 haft lektion 1 gång/vecka á 35 minuter. Grupperna har varit 

fördelade på två daggar, lördagar och söndagar 

 
Fisken är första steget i ”fortsättnings simskola”. På denna nivå utvecklar vi barnens 

kunskaper från tidigare nivåer i simlinjen. Undervisningen sker så väl i grund som djup 

bassäng. All undervisning utgår från den grunda bassängen där teknik och lek praktiseras. På 

djupt vatten tränas ”uthållighet” och stor fokus läggs vid ”att bibehålla” tekniken på samtliga 

simsätt. Utöver att simma på djupt vatten får barnen träna på utskjut från kant, flyta samt 

dyka. Under 2010 hade vi fyra grupper på våren med totalt 52 barn samt tre grupper på 

hösten med 42 barn.  När barnen erlagt alla delprov för fisken erbjuds de plats på nästa nivå, 

Hajen. 

Fisken har under 2010 haft lektion 1 gång/vecka á 45 minuter. Grupperna har haft 

undervisning på söndagar. 

 
 
Hajen är steget efter fisken där målsättningen är att uppnå ”simkunnighet”. Det vill säga falla i 



vattnet- ta sig upp till ytan- simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter ska vara i 

ryggläge. Undervisningen utgår ifrån 25 meters bassängen där barnen får träna på att 

bibehålla och utveckla tekniken på samtliga simsätt. Barnen tränar vidare på dyk från kant 

samt längddykning på djupt vatten. När barnen klarat samtliga delprov för denna nivå erbjuds 

de en plats i vår Crawlskola. Under våren och hösten 2010 fanns en Haj grupp, både på hösten 

och våren var det 14 barn i gruppen.  

Hajen har haft lektion 1 gång/vecka á 45 minuter och gruppen har haft undervisning på 

söndagar. 

 
Intensivsimkola sommaren 2010 erbjöds till samtliga medlemmar samt barn i våra köer. 

Simskolan hölls under veckorna 24-26, måndag-fredag, med undantag för midsommarafton. 

Varje lektion var 40 minuter lång där tre grupper var silverpingvin och en var fisk. Grupperna 

Silverpingvinen var 12 i respektive grupp och Fisken var endast 4 deltagare. Efter avslutad 

kurs erbjöds alla barn plats till höstens simskola. 

 
Ansvarig instruktör för Baddare: Gun Schantz 

 
Ansvarig instruktör för Pingvin - Haj: Sandra Eriksson tillsammans med Anna Ademar, 

Sofia Eggeling samt Caroline Persson.  

 
Assisterande instruktörer: Elin Lindeberg, Johanna Eggeling, Hannah Linander, Filippa 

Sylvander. 

 
Crawlskolan är steget vidare från ”fortsättnings simskolan”, den största rekrytering till dessa 

grupper sker internt men det finns även de barn som kommer utifrån som vi varmt välkomnar.  

Crawlskolan är indelad i två steg, Späckhuggaren & Svärdfisken (forts). 

I Späckhuggaren utvecklar vi de kunskaper barnen fått på tidigare nivåer, som vi utvecklar 

vidare så som tex bröstsimmet till så kallat ”tävlingsbröstsim”. Utvecklar crawl med rätt 

andningsteknik och lär vända med kullerbytta. Målet i Späckhuggaren är utöver olika 

teknikmål även att ta bronsmärket. 

I Svärdfisken som är en fortsättningskurs bygger vi vidare det som barnen lärt sig från 

späckhuggaren och nytt simsätt blir fjäril att lära. Dyk i form av längddyk men även starter 

övas in. Utöver teknikmål är silvermärket ett slutmål innan barnen erbjuds plats i vår 

medleyskola. 

Under våren har det funnits tre crawlskolor med totalt 45 barn och under hösten har det varit 

tre grupper med totalt  

Crawlskolan har lektion 1 gång/ vecka á 60 minuter och är förlagd till söndagar och måndagar. 

 
Medleyskolan eller också även kallat Rocka är sista steget i klubbens utbildningsgrupper. 

Under våren 2010 var det 30 barn fördelat på 2 grupper och under hösten var det 20 barn på 

2 grupper. I Rocka utvecklas tekniken på samtliga simsätt, moment som start, vändning och 

utskjut är i fokus. Förutom teknikmål är kilometermärket att av målsättningarna.  

Utmanaren är klubbens interntävling för våra yngsta simmare i crawl – och medley grupperna. 

Detta är en mycket uppskattad tävling, och som flest var det totalt 38 barn som deltog på en 

utmanare-tävling. På utmanaren få barnen simma 25 eller 50 meter på respektive simsätt 

(beroende på uppnådda brons-silver-guld tid). Tack till alla föräldrar som gjort denna tävling 

möjlig, tack för att ni hjälpt till med tidtagning och tack för all support på kanten 

Många simmare i crawl-och medleyskolan medverkade även på KM, där några av simmarna 

plockade hem medaljer. 

 
Ansvarig tränare: Sandra Eriksson 

 
Assiterande tränare: Sofia Eggeling, Anna Ademar, Elias Rodman, Sarah Ryderheim,    Tobias 

Mähl 

 
Stort tack till alla duktiga tränare i utbildningsgrupperna som alla gör ett fantastiskt jobb. Det 

är genom er barnen får en rolig och lärorik termin. Ni ger dem ett fortsatt intresset för 

simning. Ni är guld värda. Tack för ett fantastiskt jobb simåret 2010.  



Tävlingsgrupperna 
 
D-gruppen 

Våren 2010 bildades D-gruppen. Ansvarig för utbildningsgrupperna ansåg ett behov av att 

starta en till tävlingsgrupp. I samråd med övriga tränare togs beslutet att bilda en ny grupp. 

D-gruppen har under året tränat tre simpass/vecka om totalt 4 timmar. Utöver det har D-

gruppen utövat landträning 2*30 minuter/vecka i anslutning till simträningen. D-gruppen har  

bestått av simmare i åldern 8-11år, totalt 20 simmare fördelat på 10 killar och 10 tjejer.  

D-gruppen har deltagit på mindre tävlingar så som Dronksim men även större som LH Games.  

Intresset för att tävla har varit stort i D-gruppen och också visat sig ge fina resultat. Många 

personbästa under året, priser men också viljan att simma distanser längre än 25 meter har 

varit stor.  

D-gruppen har vid ett par tillfällen under året haft sociala aktiviteter som bowling-pizza kväll, 

ett mycket uppskatta inslag. 

D-gruppen hade uppstartsläger sommaren 2010 tillsammans med C-gruppen i Sjöbo. 

Ansvarig tränare 2010 var Sandra Eriksson och till sin hjälp hade hon sin ängeln Anna Ademar. 

 
C-gruppen  

C-gruppen har under år 2010 bestått av ca 20 simmare i åldrarna 9-12år. När vårterminen 

startade stod C-gruppen som en stark grupp med två duktiga tränare; ansvarig tränare Helena 

Bengtsson och assisterade tränare Simone Andersson. Simmarna har under året erbjudits 4 

simpass i veckan, varav två har innehållet 30 minuter landträning i anslutning till simpasset.  

Vårens tävlingssäsong blev lika framgångsrik och utvecklande som alltid och medaljerna blev 

många, både på Dronksim och Vårsimiaden. Simmarna tränade på bra och resultaten under 

den senare delen av vårterminen visade upp nya, snabba personbästa därefter. När det var 

dags att påbörja långbanesäsongen visade C-gruppssimmarna upp sin styrka och även här 

blev det många fina placeringar och en hel drös nya långbanepers.      

Hösten 2010 började vi ordentligt med att åka på ett 4 dagars uppstartsläger i Sjöbo 

tillsammans med D-gruppen. Med en ny trupp, efter många uppflytt till B-gruppen och 

nytillkomna simmare från D-gruppen, samt ett litet skifte i tränartruppen, blev det ett lärorikt 

och roligt läger för oss allihop. Som ansvarig tränare för c-gruppen stod nu Emilia Öhr och som 

assisterade tränare Simone Andersson.  

Med ett toppenläger i ryggen var simmarna i gång tidigt och fortsatte i samma målmedvetna 

riktning hela hösten. De C-gruppssimmarna som hade chansen att vara med och bidra i 

seriesimmet gjorde bra ifrån sig, och under gruppens stora målsättningstävlingar i 

november/december, Vikingadoppet och Julblomman, blev det många medaljer i olika valörer.                                                                         

Under 2010 har många simmare vågat ta steget att prova på nya distanser och tuffare 

utmaningar och viljan att tävla har börjat växa fram starkt hos många. Utvecklingen i 

bassängen går snabbt i C-gruppen och vänskaper växer fram mellan simmarna. 2010 har varit 

ett riktigt lyckat år! 

 
B-gruppen 

B-gruppen har under verksamhetsåret 2010 varit 20 ungdomar i åldern 12-15 år. Simmarna 

har erbjudits simträning fem pass i veckan om totalt 10 timmar samt landträningspass 4-5 

gånger per vecka á 40 minuter. Simmarna har utvecklats mycket bra under året 2010 och 

deltagit på allt ifrån mindre tävlingar som poängsim till mästerskap så som Sum-Sim region, 

ute Sum-Sim, Sum-Sim riks samt JDM. B-gruppen simmare har varit den största delen av 

seriesims laget som simmat mycket bra under året. 

Clara Vater och Viktor Rosenqvist hade fina framgångar på Sum-Sim region och tog sig vidare 

individuellt till Sum-Sim riks i Stockholm. Gustav Holmström fick två reserv platser trots 

mycket bra simningar. Ute Sum-Sim i Köping deltog Clara Vater från B-gruppen i med fina 

resultat. 

Simmarna i B-gruppen har satt många nya personbästa på såväl tävlingar i Skåne som runt 

om i övriga Sverige och även plockat med sig en hel del priser. Det har varit ett mycket bra år 

för samtliga i B-gruppen både sett till träningsresultat som tävlingsresultat. 

Clara Vater, Gustav Holmström, Viktor Rosenqvist deltog även på Regionsläger (Sum-Sim 

läger) under hösten 2010. 

Uppstartsläger 2010 för B-gruppen var förlagt i Halmstad under 5 dagar. B-gruppen hade även 

ett mindre ”hemma-läger” under junimånad i Barsebäck med träning i Löddeköpinge. 



Ansvarig tränare för B-gruppen våren och hösten 2010 var Sandra Eriksson och vid sin sida 

hade hon sin pärla Louise Andersson. 

 
A-gruppen

Under 2010 har A-gruppen bestått av cirka 20 st simmare i åldrarna 15 – 25 år. Huvudtränare 

har varit Tommy Lindell och hans ”högra repektive vänstar hand” har varit Björn Lundin och 

Helena Bengtsson. Ovärderlig massör på SM-JSM samt de flesta onsdagarna, har varit Anna 

Lundberg. 

En hel del träning har genomförts på Burlövsbadet i Arlöv, samt på Citadellet i Landskrona då 

mästerskapssimmarna behövt träna i 50:a. 

Ordinarie träningar har varit på Tolvåkersbadet: Måndagar; 19.00-21.00, tisdagar; 20.30-

22.00, onsdagar; 19.30-21.30, torsdagar; 20.30-22.00, fredagar; 05.45-07.00 samt lördagar; 

07.00-09.00. 

Veckomöte har det varit på badet varje tisdag kl. 20.00. 

Utöver simträningen har simmarna genomfört styrketräning 3 ggr/vecka á 45-60 min. 

 

Simmarna har ”jobbat” mot sina egna personliga målsättningar och gruppen har jobbat mot 

klubbens målsättningar vad det gäller de tävlingsmässiga och sociala målen.  

Vi tycker nog själva att vi lyckats rätt så väl med de flesta av målsättningarna. 

Utöver träningar, läger, tävlingar och sociala aktiviteter har simmarna även jobbat för klubben 

då det gäller att dra in pengar på Sponsorsimmet, samt att jobba på Max 

Hamburgerrestaurang i Löddeköpinge. 

Glädjande kan vi också konstatera att vi under 2010 hade tre simmare, via simscholarships på 

amerikanska universitet. Kristian och Mikael Ramkvist på Old Dominion University i Virginia 

samt Erik Åkesson på Grand Valley State University i Michigan. Lyckligtvis har vi dem hos oss 

under jul och sommarlov. 

Vi har under året tävlat flitigt runtom i Skåne och de platser vi har ”visat musklerna” utanför 

regionen har varit; Uppsala, Motala, Stockholm, Köping och Luxemburg. 

Trevlig kuriosa var att simmarna i A-gruppen under 2010 levererade 486 stycken 

personbästanoteringar.  

 

Se bilaga för mer tävlingsstatistik. 

 

Lägerverksamheten  

 

A-gruppen genomförde ett mycket lyckat påskläger i Skive på Jylland (Danmark). Ledare på 

detta läger var Tommy Lindell och Anna Lundberg. 

B-gruppen var på ett härligt uppstartsläger i Hallands Pärla Halmstad, samt hann även med ett 

veckoslutsläger i Barsebäck. 

Ledare på dessa läger var Sandra Eriksson och Louise Andersson. 

C- och D-gruppen gjorde ett häftigt gemensamt uppstartsläger i Sjöbo på Österlen. 

Ledare på detta läger var Helena Bengtsson, Emilia Öhr, Simone Andersson och Anna Ademar. 

 

Utbildningar för tränare 
 
Utbildningar  

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

träning och tävling. Man kan välja att inrikta sig på utbildnings- eller tävlingsgrupperna.  

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

 
2010 har SK Löddes tränare genomgått följande kurser:  

 
Erik Åkesson och Hannah Linander deltog i januari i introduktionsutbildningen och Sofia 

Eggeling och Filippa Sylvander deltog i utbildningen ”simlärarkandidat” . Under våren deltog 

Johanna Eggeling i kursen ”teknikskoleinstruktör”. Unders sommarens utbildningsvecka i 

Magnarp var det flera av våra nya tränare som genomgick kurserna för både ”introduktion” och 

”simlärarkandidat” - Emilia Öhr, Elin Lindeberg, Tobias Mähl, Elias Rodman och Caroline 

Persson. Hannah Linander anslöt senare under veckan och deltog i kursen ”simlärarkandidat”.  



Detta innebär att alla aktiva tränare i SK Lödde har genomgått minst två utbildningar.  

Konferenser  

Under våren deltog Sandra Eriksson och Tommy Lindell i Svenska Simförbundets 

tränarkonferens och under hösten representerades SK Lödde vid simmartinget i Malmö av 

Tommy Lindell och Björn Lundin.  
 

Tävlingskommittén 

Tävlingar som klubben arrangerat under verksamhetstiden är: Lödde Meet på våren och Lödde 

Cup på hösten. Tävlingar som i år lockade stora startfält 

Vi har även anordnat en Ungdoms - GP tävling under våren. Dessutom har vi arrangerat en 

deltävling i Seriesim division 2. 

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

Julblomman Invitational anordnades i början av december på Pilängsbadet i Lomma, ett 

samarrangemang mellan SK Hajen, SS Iden och SK Lödde.    

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. Även i år bidrog 

tävlingsgrupperna med underhållning. Arrangemanget blev väldigt uppskattat.  

Under 2010 utbildades 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 
 

I år har det varit en helt ny sponsorkommitté och vi välkomnar gärna fler som vill engagera sig 

i sponsorarbetet. Pengar som vi får in genom sponsorer är mycket betydelsefulla för klubben. 

 

Vi har förlängt vårt samarbete med MAX hamburgerrestaurang i Löddeköpinge som är en 

stor sponsor till oss. Våra tävlingssimmare turas om att hjälpa till som MAX-värdar. 

 

Under årets sponsorsim simmade våra tävlingssimmare in 76 839kr genom att simma 182 900 

meter. ICA MAXI i Löddeköpinge var sponsorsimmets största sponsor, det är vi mycket 

tacksamma för.  

Stort tack till Sparbanken Finn, Coca- Cola, Tecai AB, Däcka-Lasse, Maritus Bygg, Henkelstorp 

Mark & Sten, Göran Hyden Konsult AB, Trafik & Fritid AB, Brannebo Consulting, Hofterups Jour 

och Spel, Veterinär Leif Ademar, BOFAB, Subvision AB, Håkantorps Däck AB, Sylvander & 

Westesson AB, Ryggcenter Syd samt släkt och vänner för att ni sponsrade oss i årets 

sponsorsim! 

 

Årets priser i Lödde Cup var extra många och fina. Tack alla som skänkte priser och tack till 

tävlings & arrangemangskommittén för allt ert arbete! 

 

Färs och Frosta sparbank har sponsrat oss med 12 000kr till bland annat en 

undervattensvideokamera. Tusen tack! 

 

Sponsorhuset är nytt för oss i år. Vi hoppas att fler ska stödja oss via Sponsorhuset som nås 

via vår hemsida. Det är bara att klicka på deras logga och därefter når man de flesta kända 

nätbutiker. Klubben får några procent för varje köp. Många bäckar små….. 

 



Vi har inlett ett samarbete med Team Sportia och klädmärket Stanno. Det går nu att beställa 

kläder när som helst under året. 

 

Arrangemangskommittén 
 

Vi har under 2010 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. 

Vi har även stått för kringarrangemang som shop där vi förutom fika har sålt simmaterial när 

utbildningsgrupperna har haft sina utmanare. 

 

Året har också innehållit olika specialarrangemang: 

 

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

fiskedamm, och lotterier.   

 

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

Festen innehöll, tävlingsmoment, musik och dans och blev lyckad. 

 
Söndagen den 19 december var det återigen dags för KM. I pauserna mellan tävlingarna var 

det utmärkelseutdelningar och avtackningar.  De regelrätta tävlingarna följdes av old boys och 

old girls och tränartävlingar.  Efter tävlingsgruppernas uppvisningar följde ett stämningsfullt 

luciatåg och sen var det fika. 

 

Styrelsen 
 
Styrelsen har sammanträtt vid 9 tillfällen sedan föregående årsmöte. Vid sammanträdena 

kallas utöver ledamöter och suppleanter även representanter för de olika kommittéerna, 

chefstränare simmarrepresentant och föreningens kanslist. Styrelsen vill gärna framhålla att 

den ser mycket positivt på simmarrepresentantens medverkan på styrelsemötena. Skälen 

därtill är två, dels skapas en koppling mellan simmarna och styrelsen med vad det innebär av 

ömsesidig förståelse men dessutom ges simmarrepresentanten kanske en första praktisk 

inblick i hur en ideell förening och styrelsearbete fungerar i praktiken, en erfarenhet som kan 

vara utvecklande. 

 

För att effektivisera styrelsemötena och för att förenkla arbetet mellan styrelsens möten har 

styrelsemedlemmarna olika ansvarsområden. Under det senaste verksamhetsåret har 

områdena varit Ekonomi, Simning/Instruktörer, Funktionärer, Klubbstuga, Tävlingsanläggning, 

Sponsring samt Information. Utöver styrelsens olika ansvarsområden har ett antal kommittéer 

varit aktiva, under året som gått är det Arrangemang-, Sim och läger- samt 

Tävlingskommittéerna som varit mest aktiva. En sammansmältning håller på att ske mellan 

Tävlings- och Arrangemangskommittén. 

Klubbens sim- och tävlingsverksamhet har beskrivits tidigare i denna skrift men det förtjänar 

att påpekas att klubben håller god Skånsk simmarklass om man vill fokusera på 

tävlingsresultaten. Nationellt har det skördats framgångar på såväl riksfinalerna för Svenska 

Ungdomsmästerskapen som på Junior- och senior SM. Det skall särskilt påpekas att 

Simklubben Lödde under 2010 fick en representant i Landslaget då Jacob Zeidler blev uttagen 

till sitt första landslagsläger. 

Kombinationen av att lyckas på evenemangen som beskrivits ovan samtidigt som klubben 

pendlar mellan div 1 och 2 i den mest Skånska av alla simbegivenheter, seriesimmet är värt att 

påpeka. Barn och ungdomar som lär sig att simma, träna och tävla i en takt och omgivning 

som passar den individuella utvecklingen och målsättningen är stort – inte minst i en lite 

mindre klubb.      

I skrivandes stund är inte klubbens ekonomiska bokslut, till skillnad från simmarnas, reviderat 

och klart för år 2010. Preliminärt visar siffrorna på ett minus i storleksordningen 60 000 vilket 

kan kännas lite tråkigt men då måste man minnas att föregående år genererade ett överskott 

som var större än årets underskott och att vi är en klubb som skall bedriva verksamhet för nu 

aktiva medlemmar. Beträffande ekonomin är det Styrelsens uppfattning att den definitivt är 



under kontroll, trots att klubben fortsätter att utvecklas. 

 
Styrelsen vill här rikta ett mycket stort tack till alla som gjort det möjligt att bedriva 

verksamheten och att utveckla klubben. Alla från instruktörer till kommittémedlemmar, 

funktionärer och kanslipersonal, till Dig som gett ett uppmuntrande ord till en liten telning som 

irrat runt i simhallen, alla behövs. Stort tack! 

Det är med en stark tro på en fortsatt god utveckling för Simklubben Lödde, för våra barn och 

ungdomar, som Styrelsen härmed överlämnar verksamhetsberättelsen till Årsmötet för 

godkännande.   

 

Löddeköpinge i februari 2011. 

 

 

..........................  .........................  .........................   

Frank Holmström  Peter Sandin  Susanne Engberg 
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Otto Zeidler  Björn Rodman Mattias Gyllander 

Kassör   Styrelseledamot Styrelseledamot 
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Henrik Brinkhagen Annette Ranevi  Anette Gustavsson  

Styrelseledamot Suppleant  Suppleant   

 


