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Inledning

Längre fram i verksamhetsberättelsen beskrivs simverksamheten mer i detalj av
våra ledare och simtränare. Här inledningsvis vill vi i styrelsen kort återge vår
beskrivning av vad som hänt i klubben under 2012.

2012 var föreningens 38:e verksamhetsår. Antalet medlemmar i föreningen har
varit tämligen konstant jämfört med föregående år.

För styrelsen har ekonomin varit i fokus och ansträngningar gjorts för att
förbättra föreningens ekonomi såväl resultat- som likviditetsmässigt. Detta har
skett i samråd och samförstånd med klubbens ledare och tränare. Under hösten
2012 har föreningen lyckats teckna några nya fleråriga (2-5 år) sponsorkontrakt
vilket är mycket värdefullt för klubben. Detta tillsammans med uppstart av såväl
masters som vuxen simskola har gett klubben nya intäkter som lovar gott inför
framtiden. Dock är det styrelsens uppfattning att fortsatt fokus på ekonomin
krävs för att bygga upp en ekonomisk buffert och stabilitet i klubben för att
säkerställa att man kan infria sina åtaganden i framtiden och då framförallt sitt
arbetsgivaransvar. Föreningen har 3 heltidsanställda (2 simtränare och 1
kanslist) och därtill ett 20-tal timanställda ledare/tränare.

Under 2012 har arbetet med Idrottslyftet, vilket påbörjades under 2011,
fortsatt. Detta har inneburit att klubben kunna genomföra ett antal ”tjejer och
killar kan” aktiviteter utan kostnad för klubben, som hjälper till att stärka
sammanhållning och utveckling av våra ungdomar. Med hjälp av
Idrottslyftspengar genomfördes även en kick-off på scoutgården i Torna
Hällestad där såväl styrelsen och kanslipersonal som ansvariga tränare och några
kommitté medlemmar deltog. Detta var uppskattat och också ett led i att öka
förståelsen för våra olika roller i klubben.

Under året har vi haft många duktiga ledare och tränare i vår tjänst vilket vi
uppskattar mycket. Under året fick vi också anledning att hälsa Sandra
välkommen tillbaka från sin mammaledighet. Sandra är ansvarig för
utbildningsgrupperna i klubben och även för några av klubbens tävlingsgrupper.
Under hösten fick vi även in en ny och uppskattad tränarförmåga Rebecca som vi
hälsar välkommen. Sist men inte minst fick vi tyvärr säga tack och farväl (för
denna gången) till Louise Andersson som varit både aktiv och en mycket
uppskattad tränare i klubben under många år. Louise var tvungen att prioritera
sin civila karriär, vilket vi har all förståelse för även om vi tycker det är tråkigt.



Lycka till Louise!

Under året har klubben genomfört vidareutbildning av tränarna i klubbens regi
såväl teoretisk som praktisk vidareutbildning. Även denna utbildning kunde
genomföras tack vare idrottslyftspengar.  Under året har vi även genomfört en
HLR-utbildning.

2012 var 3:e året som Medley ansvarade för driften av Tolvåkersbadet. Vår
uppfattning är att samarbetet har fungerat bättre under året och att vi nu hittat
formerna för detta.

Under året har klubbens hemsida utvecklats och uppdaterats och
närvarorapportering och medlemsregistrering digitaliserats. Detta underlättar bl.a.
rapporteringen för LOK-stöd som är en viktig inkomstkälla för klubben.
Exponeringen för våra sponsorer på hemsida har också utvecklats vilket är
viktigt för att attrahera sponsorer vilket även det är viktigt för klubbens ekonomi.

Mycket jobb har även lagts på att få funktionärsbesättningen på våra tävlingar
att fungera. Tack till alla som jobbat med och ställt upp på detta.

När det gäller själva simverksamheten så återges den nedan av våra tränare,
men vi vill ändå uppmärksamma att klubben under året kvalificerade sig till
division 1 i seriesimmet, att klubben är rankad som 32:a klubb i Sverige på
Svenska Simförbundets rankinglista. Vi vill också gratulera alla våra duktiga
tävlingssimmare till deras framgångar under året och lite speciellt
uppmärksamma Jakob Zeidlers med bl.a. 2:a plats på JSM på 50m bröstsim –
GRATTIS!

Under året föddes Lödde Sprint – en ny tävling som kommer att gå av stapeln i
slutet av sommaren 2013.

Till sist vill vi tacka våra kollegor i styrelsen Mari Ekelund och Björn Larsson som
på egen begäran avgår från styrelsen i och med årsmötet den 9 mars 2013.
Tack för alla era insatser och ert engagemang vilket varit värdefullt för klubben.

Löddeköpinge i februari 2013

Magnus Rosenqvist Mari EkelundSimon Skog
Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Richard Johnsson Björn Wergland Bertil Westberg
Kassör

Anette Gustafsson Björn Larsson Jan-Anders Olsson



Simverksamheten

Även under 2012 har Tolvåkersbadet, som är huvudarena för vår
simverksamhet, styrts av Medley. Samarbetet med Medley har blivit bättre, men
tyvärr har det inte inbringat fler bantimmar, vilket gör det extra svårt för SK
Lödde att utveckla den befintliga verksamheten.

Klubben har under året haft tre personer anställda; Tommy Lindell som
huvudansvarig tränare för tävlingssimningen, Martin Lindvall som huvudansvarig
för Simlinjen, Britt Persson som kanslist, samt 20 st. simtränare kontrakterade
på timlön. Ideelt arbetande föräldrar i styrelsen, tävlingskommittén,
funktionärskommittén, sponsorkommittén, arrangemangskommittén, samt alla
de föräldrar som ställer upp som funktionärer och i övrigt behjälplig personal på
våra arrangemang, har gjort att vi även detta år kunnat ”dra skutan i land”. Inte
helt lätt att få ihop alla dessa människor vart år och hela tiden jobbas det på att
nya ska kunna ta vid, då andra väljer att sluta med sin gärning för Simklubben
Lödde. Tack alla ni som ställt upp för klubben och era barn. Tillsammans gjorde vi
ett fantastiskt fint år tillsammans!

Under året har vi utökat verksamheten med Vuxencrawl, vilket visade sig vara
mycket populärt och gruppen fylldes likt blixtens hastighet. Internationellt jobbar
idrotten för en tes som går under namnet LTAD (Long term athlete
development) och nog kan vi klappa oss själva på axeln då vi idag kan erbjuda
Simlinjen för de allra yngsta, 4 grupper av tävlingssimning, Mastersverksamhet
(som i år tävlat både i Sverige och Danmark) samt nu också Vuxencrawl. Vi tar
vi ett stort kommunalt ansvar!

I bilaga 1 finns det att läsa om vad som hände tävlingsmässigt 2012, men lite
godis får ni här och nu! Våra tävlingssimmare bärgade under 2012; 35 st.
Mästerskapsmedaljer (Nationellt och Regionalt). Bl.a. 3 st. JSM medaljer och en
USM medalj. Under året slogs det 17 st. klubbrekord och 15 st. åldersrekord,
samt 101 nya tider på klubbens top 10 listor genom tiderna.

27 st. av våra tävlingssimmare var antingen bland de 100 bästa på
Sverigerankingen gällande seniorerna, eller bland de 20 bästa i sin egen ålderklass
i Sverige räknat i åldrarna 13-19 år.

4 simmare och två ledare från SK Lödde representerade också Landslaget
eller/och Skånelaget.

A-gruppen

Progressionen i A-gruppen har varit bra och det visar inte minst den fina
utvecklingen gällande personbästaresultaten under året. Totalt blev det drygt 300



”pers”, fördelat på 17. st simmare i åldrarna 15-22 år. Gruppen har erbjudits 6
simträningar och 3 styrkepass/vecka, samt extra träningar på Burlövsbadet i
Arlöv. Vi har även haft simmare med specialidrott simning på Polhemskolan i
Lund, som fått yttterligare 2 simpass/vecka. Träningsdagar har varit; måndag,
tisdag, onsdag, torsdag, fredag samt lördag. Simningen har bedrivits på
Tolvåkersbadet i Löddeköpinge, Vikenbadet i Furulund, Citadellbadet i Landskrona
samt Burlövsbadet i Arlöv. Styrketräningen har skötts på Medlys gym på
Tolvåkersbadet, Kraftverket i Löddeköpinge eller på Bollhuset i Lund.

Utöver själva simträningen och styrketräningen har simmarna erbjudits
biomekaniska analyser via klubbens undervattenskamera, individuella coachande
samtal, samt veckomöten. Gruppens simrepresentanter i styrelsen har under
året varit Karin Ademar och Johanna Holmberg.

Tävlingsplatser under året har varit; Sverige, Luxemburg och USA.

Utöver träningar, tävlingar, möten och sociala aktiviteter som ”killar och tjejer
kan” på Kraftverket och Lunds klättrarklubb, har gruppen också hunnit med ett
uppskattat träningsläger i Gislaved samt en HLR-utbildning.

Erik Åkesson påbörjade sitt tredje år på Grand Valley State Universety och han
fortsätter att utvecklas som simmare och glädjer oss andra på hemmaplan då
han är hemma under sina tre Sverigemånader. Oskar Möller, Karin Ademar och
Johanna Holmberg har varvat sina simträningar med hel eller deltidsanställningar.
Övriga simmare studerar fortfarande! Även Tommy fortsätter sin tränarubildning
på halvfart (nu avklarat 45 hp!).

Även detta år har simmarna jobbat för att dra in pengar till klubben och sig själva
via Sponsorsim, försäljning av planteringsgjord, försäljning av kläder, samt att
jobba som extra personal på Max hamburgerrestaurang i Löddeköpinge.

Ansvarig tränare för gruppen har varit Tommy Lindell och till sin hjälp har han haft
Björn Lundin och Helena Bengtsson. Ovärderlig hjälp för simmarna har också
Anna Lunberg varit, då hon de flesta onsdagarna samt samtliga mästerskap; SM
och JSM ställt upp som massör för simmarna.

Tyvärr var detta år, det sista året Anna hade tid att vara oss i SK Lödde
behjälpliga med massagen och tur är väl då att Helena Bengtsson tog över denna
värdefulla syssla.

Tommy Lindell

Chefstränare i SK Lödde

B-gruppen
Simmarna i B-guppen har under 2012 haft en mycket fin utveckling både på



träning och tävling.

B-gruppen började året med team-buildning och en ärofylld kockduell i februari.
Under påsken genomfördes ett mycket uppskattat och intensivt 24 H läger i
Löddeköpinge, alla dygnets timmar utnyttjades med 5 simpass och en hel rad
andra aktiviteter. I Augusti hölls det kick-off av säsongen 2012/2013 med
team-buildnings aktiviteter och varje simmare satte individuella målsättningar för
säsongen. I september detog B-gruppens simmare i Gladsaxe Short Course Cup i
Söborg utanför Köpenhamn. I November hade vi ett utbyte med SK Poseidon i
Lund med simhoppsträning och simning med Lunds simmare.

Under 2012 har antalet simmare i B-gruppen varit runt 16 stycken i åldrarna
12-15 år. Som simmare i B-gruppen har man erbjudits 5 simpass/vecka, samt 1
löppass och 4 landtränings pass i veckan i samband med träningen i vattnet.
Träningsdagarna har varit måndag, tisdag, torsdag, lördag och söndag. Några
simmare har även fått chansen att träna med A-gruppen en extra gång i veckan.
För att stärka den individuella utvecklingen har det genomförts filmanalys samt
samtal med den enskilde simmaren. Utöver träningarna på Tolvåkersbadet, har
simmarna fått träna på Vikenbadet i Furulund och Citadellbadet i Landskrona.
Gruppen har deltagit på tävlingar i Skåne och Köpenhamn.

Ansvarig tränare under året har varit Louise Andersson med hjälp av Helena
Bengtsson, Mikael Ramkvist, Tommy Lindell och Rebecka Hällblad.

C-gruppen
C-gruppen hade under 2012 ett mycket bra år, gällande tränings- och
tävlingsutveckling. Under året har det i denna grupp varit ca. 15 simmare i
åldrarna 11 - 12 år, som har haft chansen att träna simning 4 gånger/vecka.
Under två av dessa pass har de också haft chans att träna styrkegymnastik.
Träningsdagar har varit; måndagar, onsdagar, lördagar och söndagar.
Tävlingsplatser under året har varit i det underbara landskapet Skåne. Utöver
träningar, tävlingar och sociala aktiviteter vid sidan av simningen, har även
gruppen hunnit med ett uppskattat uppstartsläger i Råå. Detta läger
genomfördes i augusti och tillsammans med D-gruppen. ”Ett par” av simmarna,
har även fått chansen att under året träna med B-gruppen. Utöver träningarna
på Tolvåkersbadet, har simmarna fått träna på Vikenbadet i Furulund och
Citadellbadet i Landskrona. Simmarna har även jobbat för att dra in pengar åt
klubben via Sponsorsim och att jobba på Max hamburgerrestaurang i
Löddeköpinge.

Ansvarig tränare för gruppen har varit Simone Andersson och till sin hjälp har hon
haft Sandra Eriksson, Martin Lindvall och Anna Lundberg.

Utbildningsgrupperna

Simlinjen i SK Lödde är utformad efter Svenska Simförbundets simlinje. Våra
gruppbeteckningar och målen i grupperna utgår från den. Under 2011
vidareutvecklades Teknikskolan. Målen i grupperna gjordes om, och
gruppnamnen förändrades genom att Crawlskolan blev Teknik 1 och 2 och att



Medleyskolan blev Teknik 3 och 4. Namnen Späckhuggaren, Svärdfisken och
Rocka togs bort.

Vi hade under 2011-2012 en god beläggning i grupperna generellt då närmare
hälften av alla grupperna var helt fulla.

Baddaren har under hösten 2012 bedrivits i 4 grupper med totalt 44 barn
fördelat på 10-12 barn/grupp. Barnen i Baddaren är från tre år. Målet är 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, och barnen har haft en lektion/vecka. När
barnen erlagt samtliga prov för baddaren och visat god vattenvana går de vidare
till klubbens nästa nivå som är Silverpingvinen.

Silverpingvinen har under hösten 2012 haft 8 grupper om totalt 99 barn.
Grupperna har varierat i storlek från 10-14 barn/grupp. Efterfrågan är större
under vissa lektionstimmar än andra. Barnen i Silverpingvinen är från 4 år. Vi lär
barnen de allra första grunderna i ryggsim (ryggcrawl), crawl och bröstsim.
Barnen tränar också på att flyta och att hämta ringar på botten. 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-metersbassängen. 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 simma 10 meter på grunt vatten erbjuds de en plats till nästa
nivå som är Guldpingvinen. Silverpingvinen har under 2012 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 såväl grunt som djupt vatten, där den
största delen av undervisningen sker på grunt vatten. Leken är även här ett
viktigt inslag för fortsatt vattenvana och ett steg i att lära sig ”känna vattnet”.
Barnen tränar vidare på att flyta och får prova på att dyka. När barnen erlagt
samtliga prov för Guldpingvinen erbjuds en plats till nästa nivå, Fisken. Under
hösten 2012 har det varit 4 grupper i Guldpingvinen med totalt 49 barn, ca
10-14 barn/grupp. Guldpingvin har under 2012 haft lektion 1 gång/vecka á 35
minuter.

Fisken är fjärde steget i simlinjen. På denna nivå utvecklar vi barnens kunskaper



från tidigare nivåer i simlinjen. Undervisningen sker såväl i grund som djup
bassäng. All undervisning utgår från den grunda bassängen där teknik och lek
praktiseras. På djupt vatten tränas simork och stor fokus läggs vid att bibehålla
tekniken på lite längre sträckor i samtliga simsätt (målet är att kunna simma 50
meter i magläge och 25 meter i ryggläge). Utöver att simma på djupt vatten får
barnen träna på utskjut från kant, flyta samt dyka. När barnen erlagt alla delprov
för Fisken erbjuds de plats på nästa nivå, Hajen. Under hösten 2012 hade vi tre
Fiskengrupper med totalt 44 barn. Fisken har under 2012 haft lektion 1
gång/vecka á 45 minuter.

Hajen är steget efter Fisken, och här är målsättningen att uppnå ”simkunnighet”.
Definitionen för ”simkunnighet” är att kunna falla i vattnet, ta sig upp till ytan,
samt simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter ska vara i ryggläge.
Undervisningen i Hajen utgår från 25-metersbassängen där barnen får träna på
att bibehålla och utveckla tekniken i 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 Teknikskola. Under hösten 2012
fanns det två Hajengrupper med 11 och 12 barn i grupperna. Hajen har haft
lektion 1 gång/vecka á 45 minuter.

Vuxenverksamheten
I januari 2012 startades en mastersgrupp i klubben. Gruppen innehöll 17
medlemmar under vårterminen och 12 under höstterminen. Träningen hölls i
huvudsak på Tolvåkersbadet i Löddeköpinge men under sommaren förekom
även viss aktivitet på Vikenbadet i Furulund.

Gruppen har tränat vid två tillfällen i veckan, på måndags- och onsdagskvällar .

Träningarna har varit välbesökta och träningsansvaret har cirkulerat runt bland
medlemmarna i gruppen. Björn Lundin har gjort planeringen och Mari Ekelund har
stått för all övrig administration. Gruppen har under året blivit ett glatt
sammansvetsat gäng som har kul samtidigt som det har funnits möjlighet till mer
än bara motionsträning genom tävlingar.

Medlemmar ur gruppen har deltagit på SM i Kristianstad i mars med några fina
placeringar. Dessutom plockades 16 poäng som räknades in till klubbens
sammanlagda poäng för verksamhetsåret 2012.

SK Lödde var även representerat med en trupp vid Köpenhamns öppna i
november.

Några av gruppens simmare har också varit med på Allskånskan och
representerat KASS (sammanslagning av SK Lödde och SS Iden)och framförallt
stöttat upp i lagkapperna men även med fina individuella insatser.

Mastersmedlemmar har också haft möjlighet att delta på klubbens poängsim och
Klubbmästerskap. Detta har varit ett uppskattat inslag hos de yngre



tävlingssimmarna eftersom det sänder signaler att simning är en sport som man
kan fortsätta med livet ut.

I september 2012 startades en crawlskola för vuxna. Tanken var först att starta
upp en grupp men eftersom intresset var stort så startades två grupper upp.
Gruppstorlekarna maximerades till 10 simmare/grupp för att säkerställa kvalitén
på undervisningen. Tränarna roterades från gång till gång vid de tillfällen som
erbjöds. Ingen egentlig utvärdering gjordes men de reaktioner som vi i klubben
har stött på är att de som deltog var mycket nöjda, och tränarna tyckte att det
var jättekul. Vuxencrawlet har använt de tider som blivit över när övriga
träningsgrupper inte behöver dem. Eftersom vuxencrawlet inte genererat någon
kostnad utöver tränarlöner har dessa kurser inneburit en bra inkomst till klubben.
Vuxencrawlet är något som fortsätter till våren och då i större skala tack vare
det goda utfallet.

Det är verkligen kul att vuxenverksamheten har kommit igång under året. Det är
en verksamhet som ger så mycket för klubben. Den ger inkomster. Den får
vuxna aktiva i klubben utan att de måste ha något barn som simmar där. Dessa
vuxna kan sedan vara en framtida rekrytering till styrelsen eller andra
kommittéer. Den visar på att simning är en idrott för alla, gammal som ung.



Bilaga 1

”Viktigaste” Prestationerna 2012!

JDM (Skånska Juniormästerskapen) i Kristianstad den 14-15.1

7 medaljer, 19 finaler, 3 placeringar 9:a-12:a & 9:a i klubbstriden

2:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

2:a Jacob Zeidler på 400m medley

2:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim

2:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

2:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim

3:a Jacob Zeidler på 100m medley

3:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim

4:a Karin Ademar på 200m bröstsim

4:a Jenny Tärnhuvud på 50m frisim

4:a Jacob Zeidler på 200m medley

4:a Jacob Zeidler på 50m frisim

4:a på 4x100m medley fl; Karin Ademar, Nellie Ternblad, Jenny Tärnhuvud, Elin
Mähl

5:a på 4x200m frisim fl; Karin Ademar, Nellie Ternblad, Elin Mähl, Jenny
Tärnhuvud

5:a på 4x50m medley fl; Karin Ademar, Nellie Ternblad, Jenny Tärnhuvud, Elin
Mähl

5:a på 4x100m frisim fl; Elin Mähl, Jenny Tärnhuvud, Karin Ademar, Nellie
Ternblad

5:a på 4x50m frisim fl; Jenny Tärnhuvud, Elin Mähl, Karin Ademar, Michelle
Lövdahl

6:a Karin Ademar på 200m medley

6:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim

7:a Karin Ademar på 100m bröstsim

9:a på 4x50m frisim po; Jacob Zeidler, Oskar Strömberg, Gustav Holmström,
Viktor Rosenqvist

9:a på 4x100m frisim po; Jacob Zeidler, Gustav Holmström, Viktor Rosenqvist,



Oskar Strömberg

11:a Karin Ademar på 100m medley

JSM i Upplandsväsby den 26-29.1

1 medalj, 3 A-finaler, 6 B-finaler & 28:a i klubbstriden

2:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

8:a Jacob Zeidler på 100m medley

8:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim

9:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

9:a Jacob Zeidler på 100m fjärilsim

9:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim

11:a Jacob Zeidler på 100m frisim

Grand Prix 2 i Uppsala den 4-5.2

8 finaler

5:a Karin Ademar på 200m bröstsim

5:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

7:a Oskar Möller på 50m bröstsim

7:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

7:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim

8:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim

8:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim

GLIAC Championships i Jenison den 8-11.2

3 A-finaler & 1 B-final

1:a på 4x50 yard medley; Erik Åkesson/bröstsim

7:a Erik Åkesson på 100 yard bröstsim

7:a Erik Åkesson på 200 yard bröstsim

Masters SM i Kristianstad den 16-18.3



3 medaljer, 9 finaler & 36:a i klubbstriden

2:a Cecilia Landin på 50m ryggsim

2:a Krister Lestander på 50m frisim

3:a på 4x50m frisim damer; Louise Andersson, Mari Ekelund, Cecilia Jönsson,
Cecilia Landin

4:a Cecilia Landin på 50m frisim

4:a Louise Andersson på 100m medley

5:a på 4x50m frisim mixed; Krister Lestander, Cecilia Landin, Mari Ekelund, André
Ahlfors-Dahl

6:a på 4x50m medley mixed; Cecilia Jönsson, Krister Lestander, André
Ahlfors-Dahl, Cecilia Landin

8:a Mari Ekelund på 50m ryggsim

8:a Cecilia Jönsson på 100m medley

Grand Prix 4 i Stockholm den 21-22.4

2 finaler

6:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

6:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim

CIC Meet i Luxemburg den 27-29.4

7 medaljer & 7 finaler

1:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

1:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim

2:a Jacob Zeidler på 100m fjärilsim

2:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

2.a Nellie Ternblad på 100m bröstsim

3:a Jacob Zeidler på 100m frisim

3:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim

Vårsimiaden regionfinal i Lund den 2-3.6

2 medaljer & top 8 placeringar



2:a 4x100m medley fl: Emma Persson, Louise Ranevi, Julia Brinkhagen, Elin
Johannesson

3:a Alexander Hedre på 100m ryggsim

4:a Julia Brinkhagen på 200m medley

4:a Louise Ranevi på 100m bröstsim

4:a Elin Johannesson på 400m frisim

4:a Julia Brinkhagen på 100m fjärilsim

4:a 4x100m frisim fl: Emma Persson, Vilma Rodman, Elin Johannesson, Julia
Brinkhagen

5:a Elin Johannesson på 100m frisim

5:a Emma Persson på 400m frisim

5:a Elin Johannesson på 100m fjärilsim

6:a Emma Persson på 200m medley

6:a Alexander Hedre på 200m medley

6:a Julia Brinkhagen på 100m bröstsim

6:a Tobias Ranevi på 400m frisim

7:a Julia Brinkhagen på 400m frisim

7:a Emma Persson på 100m ryggsim

7:a Sebastian Påhlsson på 50m fjärilsim

7:a 4x100m medley po: Alexander Hedre, Tobias Ranevi, Elliot Larsson, Gustav
Östlund

DM (Skånska Mästerskapen) i Burlöv den 2-3.6

7 medaljer, 26 finaler, 11 placeringar 9:a-12:a & 4:a i klubbstriden

1:a Jacob Zeilder på 200m bröstsim

2:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

2:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

2.a Nellie Ternblad på 100m bröstsim

3:a Erik Åkesson på 200m bröstsim

3:a Jacob Zeidler på 100m frisim

3:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim



4:a Mikael Ramkvist på 50m ryggsim

4:a 4x100m frisim h: Jacob Zeidler, Erik Åkesson, Oskar Strömberg, Oskar
Möller

5:a Mikael Ramkvist på 100m ryggsim

5:a Oskar Möller på 50m bröstsim

5:a Jacob Zeidler på 200m medley

5:a 4x100m medley h: Jacob Zeidler, Oskar Möller, Erik Åkesson, Oskar
Strömberg

5:a 4x100m frisim d: Jenny Tärnhuvud, Johanna Holmberg, Elin Mähl, Karin
Ademar

5:a 4x100m medley d: Karin Ademar, Nellie Ternblad, Sandra Engberg, Jenny
Tärnhuvud

6:a Erik Åkesson på 100m bröstsim

6:a Johanna Holmberg på 800m frisim

6:a Jacob Zeidler på 50m frisim

6:a Jacob Zeidler på 50m fjärilsim

7:a Erik Åkesson på 50m fjärilsim

7:a Karin Ademar på 200m bröstsim

8:a Erik Åkesson på 50m frisim

8:a Erik Åkesson på 50m bröstsim

8:a Sandra Engberg 400m medley

8:a Sandra Engberg på 100m fjärilsim

8:a 4x200m frisim d: Johanna Holmberg, Karin Ademar, Nellie Ternblad, Sandra
Engberg

9:a Karin Ademar på 100m bröstsim

9:a Sandra Engberg på 200m fjärilsim

9:a 4x200m frisim h: Jacob Zeidler, Oskar Strömberg, Erik Åkesson, Oskar
Möller

10:a Karin Ademar på 200m medley

10:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim

10:a 4x100m frisim d, lag 2: Sandra Engberg, Nellie Ternblad, Michelle Lövdahl,
Julia Rosberg

10:a 4x200m frisim d, lag 2: Jenny Tärnhuvud, Elin Mähl, Michelle Lövdahl, Julia



Rosberg

11:a Oskar Möller på 50m frisim

12:a Erik Åkesson på 200m medley

12:a Johanna Holmberg på 200m frisim

12:a Jacob Zeidler på 50m ryggsim

JDM (Skånska Juniormästerskapen) i Burlöv den 2-3.6

7 medaljer, 16 finaler, 6 placeringar 9:a-12:a & 5:a i Klubbstriden

1:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

1:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim

2:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

2:a Jacob Zeidler på 100m frisim

2:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim

3:a Jacob Zeidler på 50m frisim

3:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim

4:a Jacob Zeidler på 50m fjärilsim

5:a Jacob Zeidler på 200m medley

6:a Johanna Holmberg på 800m frisim

6:a Sandra Engberg på 100m fjärilsim

7:a Karin Ademar på 200m bröstsim

7:a Sandra Engberg på 400m medley

7:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim

8:a Karin Ademar på 200m medley

8:a Sandra Engberg på 200m fjärilsim

9:a Karin Ademar på 100m bröstsim

9:a Jenny Tärnhuvud på 50m frisim

10:a Jacob Zeidler på 50m ryggsim

11:a Johanna Holmberg på 200m frisim

12:a Jacob Zeidler på 100m ryggsim

12:a Sandra Engberg på 200m medley



SM i Norrköping den 27.6-1.7

3 A-finaler, 3 B-finaler & 28:a i poängstriden

6:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

6:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

8:a Oskar Möller på 50m bröstsim

12:a Jacob Zeidler på 200m medley

JSM i Norrköping den 27.6-1.7

2 medaljer, 3 finaler, 3 placeringar 9:a-12:a & 28:a klubbstriden

3:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

3:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

5:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim

11:a Jacob Zeidler på 100m frisim

11:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim

12:a Karin Ademar på 200m bröstsim

Sum Sim i Borås den 18-22.7

1 medalj, 2 finaler, 1 placering 9:a-12:a & 46:a i klubbstriden

1:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim

8:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim

12:a 4x100m medley fl: Sandra Engberg, Nellie Ternblad, Julia Rosberg, Michelle
Lövdahl

DM i Kristianstad den 3-4.11

5 medaljer, 15 finaler, 12 placeringar 9:a-12:a  & 8:a i klubbstriden.

2:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

2:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

2:a 4x50m frisim D; Jenny Tärnhuvud, Elin Mähl, Sandra Engberg, Karin Ademar

3:a 4x50m medley H; Mattias Olshed, Jacob Zeidler, Björn Lundin, Osjkar
Strömberg



3.a 4x100m medly H; Mattias Olshed, Jacob Zeidler, Björn Lundin, Oskar
Strömberg

4:a Jacob Zeidler på 100m medley

4:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim

4:a 4x200m frisim H; Jacob Zeidler, Oskar Strömberg, Mattias Olshed, Gustav
Holmström

5:a Karin Ademar på 200m bröstsim

5:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim

6:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim

7:a Jacob Zeidler på 200m medley

8:a Johanna Holmberg på 800m frisim

8:a Karin Ademar på 100m medley

8:a 4x100m fr D; Elin Mähl, Johanna Holmberg, Karin Ademar, Nellie Ternblad

9:a Johanna Holmberg på 400m frisim

9:a Jenny Tärnhuvud på 100m medley

9:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim

9:a Julia Brinkhagen på 400m medley

9:a 4x200m frisim D; Johanna Holmberg, Karin Ademar, Nellie Ternblad, Elin Mähl

10:a Sandra Engberg på 400m medley

10:a Oskar Strömberg på 200m frisim

11:a Gustav Holmström på 50m fjärilsim

11:a 4x50m medley D; Karin Ademar, Nellie Ternblad, Johanna Holmberg, Elin
Mähl

12:a Karin Ademar på 200m medley

12:a Oskar Strömberg på 1500m frisim

12:a 4x50m frisim D lag 2; Michelle Lövdahl, Nellie Ternblad, Johanna Holmberg,
Erika Sällberg

Sum Sim Region (UDM) i Lund den 10-11.11

2 medaljer, 8 finaler, 12 placeringar 9:a-12:a & 16:e i klubbstriden.

3:a Gustav Johansson på 200m fjärilsim



3:a Alexander Hedre på 100m ryggsim

5:a Alexander Hedre på 100m fjärilsim

7:a 4x100m medley fl; Emma Persson, Julia Brinkhagen, Vilma Segerdahl, Elin
Johannesson

7:a 4x100m frisim fl; Julia Brinkhagen, Vilma Rodman, Emma Persson, Elin
Johannesson

8:a Gustav Holmström på 100m fjärilsim

8:a Vilma Segerdahl på 100m fjärilsim

8:a Julia Brinkhagen på 100m bröstsim

9:a Julia Brinkhagen på 200m medley

10:a Gustav Holmström på 400m frisim

10:a Alexander Hedre på 400m frisim

11:a Amanda Styff på 800m frisim

11:a Alexander Hedre på 200m medley

11:a Louise Ranevi på 100m bröstsim

11:a 4x100m medley fl; Erica Johnsson, Erika Sällberg, Viktora Ramkvist,
Amanda Styff

12:a Viktoria Ramkvist på 200m fjärilsim

12:a Viktoria Ramkvist på 400m medley

12:a Julia Brinkhagen på 100m fjärilsim

12:a Julia Brinkhagen på 400m frisim

12:a 4x100m frisim fl; Erika Sällberg, Amanda Styff, Erica Johnsson, Viktoria
Ramkvist

Inne SM i Helsingborg den 22-25.11

2 A-finaler och 1 B-final & 29:a i klubbstriden

6:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

7:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim

9:a Erik Åkesson på 50m bröstsim

Sum Sim Riksfinal i Göteborg den 8-9.12



2 finaler

Allskånskan i Malmö den 19.12

KASS (Kävlinge All Star Swimmers)

4:e plats i finalen

2:a 4x50m frisim (Jacob Zeidler, Björn Lundin)

1:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim

3:a Jacob Zeidler på 100m medley

2:a Björn Lundin på 50m fjärilsim

2:a Jenny Tärnhuvud på 100m frisim

2:a Mikael Ramkvist på 50m ryggsim

2:a 4x200m frisim (Mattias Olshed, Jacob Zeidler)

Representationer 2012:

Juniorlandslaget: Jacob Zeidler och Tommy lindell (tränare) på läger i Gislaved
den 24-26.2.

Anna Lundberg (massör) på EJM i Antwerpen den 4-8.7 och NJM i Waasa den
14-16.12. Riksläger i Stockholm den 14-16.9; Jacob Zeidler.

Skånelaget: Jacob Zeidler och Nellie Ternblad på CIJ MEET i Luxemburg den
27-29.4

Regionsläger i Burlöv den 25-26.2: Nellie Ternblad och Tommy Lindell (tränare).

Regionsläger i Malmö den 1-2.9: Erik Åkesson, Oskar Möller, Jacob Zeidler och
Nellie Ternblad.

Skånesims Sum Sim läger den 19-21.10: Höganäs; Viktor Rosenqvist.
Lönsboda; Alexander Hedre, Tobias Ranevi, Julia Brinkhagen, Elin Johannesson,
Louise Ranevi.

Stipendier 2012:

Enar Petterssons Minne, Skånesim: Tommy Lindell

Färs & Frosta Sparbanksstiftelse: Karin Ademar, Johanna Holmberg, Jenny
Tärnhuvud, Gustav Holmström, Tobias Ranevi 0ch Louise Ranevi.

Rekord:



Klubbrekord: 17 st.

Åldersrekord: 15 st.

Nya top 10 genom tiderna: 101 st.

SK Löddes 15 st. Elitsimmare 2012, baserat på Svenska Simförbundets
100-bästa listor (Seniorrankingen) i 25:a och 50:a. Inom parantes =
antal placeringar!

1. Jacob Zeidler 18 år: 7:a på 100m bröstsim i 50:a (21 st)
2. Erik Åkesson 22 år: 10:a på 50m bröstsim i 25:a (8st)
3. Nellie Ternblad 17 år: 10:a på 200m bröstsim i 50:a (6 st)
4. Oskar Möller 22 år: 11:a på 50m bröstsim i 50:a (1 st)
5. Mikael Ramkvist 24 år: 21:a på 100m ryggsim i 50:a (3 st)
6. Karin Ademar 19 år: 26:a på 200m bröstsim i 50:a (9 st)
7. Sandra Engberg 17 år: 51:a på 200m fjärilsim i 50:a (6 st)
8. Oskar Strömberg 18 år: 57:a på 800m frisim i 50:a (4 st)
9. Björn Lundin 30 år: 61:a på 50m fjärilsim i 25:a (1 st)
10. Johanna Holmberg 19 år: 74.a på 800m frisim i 50:a (2 st)
11. Kristian Ramkvist 27 år: 77:a på 50m bröstsim i 25:a (1 st)
12. Gustav Holmström 16 år: 81.a på 800m frisim i 25:a. (1 st)
13. Tobias Ranevi 13 år: 86.a på 800m frisim i 50:a (1 st)
14. Jenny Tärnhuvud 18 år: 91.a på 100m frisim i 50:a (3 st)
15. Vilma Segerdahl 14 år: 100:e på 200m fjärilsim i 50:a (1 st)

SK Löddes 22 st. ungdomssimmare, som under 2012 placerade sig bland
de 20 bästa i Sverige gällande sin egen åldersklass i 25:a eller 50:a. Inom
parantes = antal placeringar!

13 år:

Tobias Ranevi: 3:a på 800m frisim i 50:a (5 st.)

Julia Brinkhagen: 5:a på 400m medley i 50:a (9 st.)

Alexander Hedre: 6:a på 200m ryggsim i 50:a (6 st.)

Emma Persson: 8:a på 400m medley i 50:a (7 st.)

Louise Ranevi: 10:a på 50m bröstsim i 25:a (6 st.)

Elin Johannesson: 11:a på 200m fjärilsim i 25:a (4 st.)

Vilma Rodman: 14:e på 200m bröstsim i 50:a (1 st.)

Saga Palmgren: 14:e på 200m fjärilsim i 50:a (1 st.)



14 år:

Vilma Segedahl: 8:a på 200m fjärilsim i 25.a ( 3 st.)

15 år:

Viktor Rosenqvist: 19:e på 800m frisim i 25:a (1 st.)

Erika Sällberg: 19:e på 50m fjärilsim i 50:a (1 st.)

16 år:

Gustav Holmström: 13:e på 800m frisim i 25.a (4 st.)

17 år:

Nellie Ternblad: 1:a på 200m bröstsim i 50:a (6 st.)

Sandra Engberg: 10:a på 200m fjärilsim i 50:a (8 st.)

18 år:

Jacob Zeidler: 1:a på 100m bröstsim i 50:a (26 st.)

Oskar Strömberg: 9:a på 800m frisim i 25:a (5 st.)

Lina Söderberg: 12:a på 200m bröstsim i 50:a (4 st.)

Jenny Tärnhuvud: 13:e på 50m frisim i 50:a (11 st.)

Elin Mähl: 15:e på 800m frisim i 25:a (3 st.)

Axel Mattsson: 18:e på 800m frisim i 25:a (1 st.)

19 år:

Karin Ademar: 5:a på 200m bröstsim i 50:a (16 st.)

Johanna Holmberg: 5:a på 800m frisim i 50:a (13 st.)

Svenska Simförbundets Mästerskapspoäng (alla Nationella Mästerskap)
2012:

Av 330 st. föreningar registrerade i Svenska Simförbundet, hamnade vi på en
hedrande 39:e plats, räknat på alla discipliner; simning, simhopp, vattenpolo,
konstsim, masters och open water.



Om man bara räknar den rena simpoängen hamnade vi på en mycket fin 34:e
plats.

Seriesim 2012:

Efter årets sista Seriesim, ligger vi på en 6:e plats i division 1.

Poängsim 2012.

Damer: 1:a Karin Ademar, 2:a Johanna Holmberg, 3:a Sandra Engberg

Herrar: 1:a Jacob Zeidler, 2:a Alexander Hedre, 3:a Tobias Ranevi


