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Inledning 

2014 var föreningens 40:e verksamhetsår. Vi har totalt haft 564 

betalande medlemmar under 2014, vilket är en minskning med tjugo 

medlemmar från 2013. 

Under året hade vi glädjen att presentera Isabel Heed som ersättare 

under Sandras föräldraledighet. Isabel har gedigen erfarenhet som 

elittränare på hög nationell nivå. Parallellt med sitt tränarjobb i SK Lödde 

så är Isabel Förbundskapten för handikapp landslaget i simning.  

Klubben gjorde under 2014 ett svagt negativt resultat men står fortsatt på 

en bra ekonomisk grund. Intäkterna ökade något genom ökat antal kurser 

inom klubbens vuxenverksamhet och utökad simskoleverksamheten. De 

höjda medlemsavgifterna för 2014 har också gett en positiv effekt på 

intäkterna. 

Under 2014 höjdes timtränarnas löner och bedöms nu vara marknads-

anpassade. Detta tillsammans med fler kurser och därmed fler timmar 

gjorde att kostnaderna för löner steg under året. För att ge Isabel en bra 

introduktion så beslutades att Sandra och Isabel skulle arbeta parallellt 

under juni/juli. Vi har även erbjudit våra simmare träning i 50m bassäng i 

Burlöv vilket ökat kostnader men samtidigt möjliggjort mer 

vuxensimning/fler kurser i vår bassäng. 

Det är styrelsens uppfattning att fortsatt fokus på ekonomin krävs för att 

bibehålla den ekonomiska bufferten som är uppbyggd i klubben detta för 

att säkerställa att vi kan infria våra åtaganden i framtiden. Detta gäller 

framförallt klubbens arbetsgivaransvar till våra tre heltidsanställda och 

därtill ett 20-tal timanställda ledare/tränare. 

Under 2014 har det skett en viss generationsväxling bland simmarna och 

därmed också föräldrarna. Klubben har haft fokus på att engagera nya 

föräldrar genom att uppmana dem att utbilda sig till funktionärer och ta 

andra viktiga funktioner i klubben, framförallt inom tävlings- och 



arrangemangskommittén.  

Under året har vi haft förmånen att ha många duktiga och engagerade 

tränare. Även här skedde dock en viss generationsväxling när Rebecka 

och Måns slutade som tränare i våra tävlingsgrupper. 

2014 var femte året som Medley ansvarade för driften av Tolvåkersbadet. 

Vår uppfattning är att samarbetet har fungerar bättre. Bl.a. har vi 

förhandlat fram med kommunen att kioskförsäljning fick bedrivas på 

hemmatävlingar. Under sommaren 2014 förlängde Kävlinge kommun 

avtalet med Medley till 2017. Löpande diskussioner förs med kommunen 

för att utveckla samarbetet mellan kommunen, SK Lödde och Medley. 

Detta gäller framförallt bassängtider men även andra idéer på nya initiativ 

och kurser som vi kan bedriva. 

Under året har Kävlinge kommun tagit in en konsult för att göra en analys 

avseende ett nytt bad i kommunen. SK Lödde är med i denna analys. 

När det gäller själva simverksamheten så finns alla detaljer under 

respektive grupp nedan, men vi vill ändå uppmärksamma Jakob Zeidlers 

som under sin visit i Sverige under sommaren lyckades vinna två medaljer 

på 50/100 meter bröstsim vid ute-JSM i Borås. Även våra Masterssimmare 

har lyckats vinna sju medaljer vid Masters SM. 

Till sist vill vi tacka våra kollegor i styrelsen Simon Skog och Henrik 

Brinkhagen som avgår från styrelsen i och med årsmötet den 26:e mars 

2015. Tack för alla era insatser och ert engagemang, vilket varit värdefullt 

för klubben. 

Löddeköpinge i mars 2015 
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Simverksamheten 

Huvudarenan för klubbens verksamhet var som föregående år; 

Tolvåkersbadet i Löddeköpinge. Utöver lägerplatser köpte också klubben 

träningstider till våra tävlingssimmare på Burlövsbadet i Arlöv och 

Citadellbadet i Landskrona, för att komma åt 50-meters träning. Medley 

styr fortfarande Tolvåkersbadet och samarbetet mellan SK Lödde och 

Medley har blivit mycket bättre, men dessvärre har det inte blivit fler ban-

tider för oss, vilket vi är i ett stort behov av, för att fortsätta växa. 

Under året har klubben haft 4 st. anställda personer. Britt Persson som 

kanslist, Sandra Eriksson-Lundin som ansvarig för Simlinjen t.o.m. den 

sista juni (sedan föräldraledig), Isabel Heed som ansvarig för Simlinjen 

från den 1:a juli och Tommy Lindell som ansvarig för tävlingssimningen. 

Utöver detta har SK Lödde också haft drygt 20 st. simtränare 

kontrakterade på timlön. Dessutom har det varit ett stort antal föräldrar, 

som ideellt arbetat i styrelsen och i olika kommittéer, bl.a. arrangemangs- 

och tävlingskommittén.  

Tack alla ni som under året har ställt upp för SK Lödde. Trots en stor 

generationsväxling bland våra tävlingssimmare, har alla inblandade 

bidragit till ännu ett lyckat år för klubben. 

Stort tack även till alla ni som på ett eller annat sätt varit inblandade i 

klubbens framgångar, men ändå valde att sluta i SK Lödde. När tiden åter 

finns till ett nytt engagemang i klubben, är ni självklart välkomna tillbaka. 

Vem vill inte engagera sig i ”Den lilla klubben med de stora resultaten”… 

Fortfarande saknar vi Babysim, men vi kan ändå stolt konstatera att vi 

under föregående år kunde erbjuda hela Svenska Simförbundets Simlinje, 

fyra nivåer av tävlingssimning, masterssimning samt två nivåer av 

vuxencrawl. Ett av våra långsiktiga mål är att försöka tillgodose samtliga 

medlemmars önskemål. Vi tar också ett stort kommunalt ansvar, då vi lär 

barn och vuxna att ta sig fram i vatten. 

Senare i texten går att läsa om SK Löddes ”viktigaste framgångar” 2014, 

men vi kan glatt konstatera att våra tävlingssimmare under 2014 bärgade 

hela 46 st. mästerskapsmedaljer (Nationellt och Regionalt). De ”finaste” 

medaljerna togs av klubbens stora stjärna Jacob Zeidler som belönades 

med silver och bronsmedalj på Ute JSM i Borås. Jakob studerar och 

simmar numera i USA men tävlar fortfarande för SK Lödde under sina 

vistelser i Sverige.  



 

Tävlingsverksamheten 

A-gruppen 

Under 2014 var det simmare som valde att lägga sina simdräkter ”på 

hyllan”, men det kom också in ”nytt blod” i A-gruppen. Det tar alltid tid för 

en ny grupp att bli en ny grupp som fungerar tillsammans, men när det 

var gjort blev det bra fart på träningarna.  

Totalt blev det under året hela 468 st. nya personbästanoteringar baserat 

på c:a 20 st. simmare i åldrarna 14-24 år. 

Gruppen har varit uppdelad i två grupper; A1 som varit erbjuden 8 st. 

simpass och 3 styrkepass/vecka samt A2-gruppen som varit erbjuden 5 

st. simpass och 3 styrkepass/vecka. 

Vi hade även simmare med specialidrott eller NIU på schemat-

Polhemsskolan i Lund, som där blev erbjudna 2-3 simpass/vecka. (Gustav 

Holmström, Viktoria Ramkvist och Elias Mårtensson). I USA hade vi Erik 

Åkesson på Grand Valley State University och Jacob Zeidler på Old 

Dominion University. 

Träningsdagar har varit måndag till lördag och simningen har bedrivits på 

Tolvåkersbadet, Vikenbadet, Burlövsbadet och Citadellbadet. Dessutom 

hade vi under hösten två st. samträningar med Landskrona S; en grupp 

på vardera ställe vid båda tillfällena.  

Utöver sim- och styrketräning har simmarna erbjudits tävlingar, läger, 

biomekaniska simanalyser på Tolvåkersbadet i Löddeköpinge och 

Högevallsbadet i Lund, individuella coachande samtal, samt veckomöten. 

Gruppens sim representanter i styrelsen har varit Johanna Holmberg och 

Oskar Strömberg.  

Utöver träningar har gruppen hunnit med att tävla i Sverige, Tyskland, 

Danmark och USA. Lägerplatser har varit Borås och Bosarp. Simmarna har 

dessutom varit med att ”dra in pengar” till SK Lödde och till sina egna 

simmarkonton, genom att arbeta på MAX hamburgerrestaurang, sålt 

kläder för Newbody, simmat Sponsorsim samt städat stranden åt 

kommunen. 

Erik Åkesson gjorde sitt sista år som simmare på Grand Valley State 

university, Jacob Zeidler påbörjade sitt andra år som simmare på Old 

Dominion University. Både Erik och Jacob har hela tiden haft en bra 



progression som simmare ”over there” och det är alltid njutbart då vi får 

ha våra USA-simmare på hemmaplan under ca. tre månader/år. Vid sidan 

om den egna simningen har våra A-gruppare studerat på högstadium, 

gymnasiet, universitetet eller arbetat. Dessutom hade vi under 2014 ”ett 

par” A-gruppare som även var tränare i SK Lödde. 

Ansvarig tränare under året har varit Tommy Lindell. Assisterande tränare 

har varit Måns Hjelm, Tomas Löfgren och Isabel Heed. Ovärderlig hjälp 

under SM och JSM samt de flesta onsdagarna, har varit Helena Bengtsson 

som stått för massagen. 

B-gruppen 

Detta är en ung B-grupp med simmare födda år 2000-2003. Eftersom det 

skiljer en del åldersmässigt jobbar vi med att tillgodose alla simmare med 

vad de behöver göra träningsmässigt. Vi har under hösten satt upp både 

tränings- och tävlings mål som vi tillsammans har jobbat efter. Vi har 

tränat mycket på detaljer så som starter och vändningar, men även 

jobbat på med tuffare serier, med fokus på kort och snabbt och längre 

aerob träning. 

B-gruppen har under hösten 2014 tävlat i tävlingar inom distriktet. Den 

största tävlingen var Sum-Sim Region i Ystads nya bassäng där det slogs 

en hel del personliga rekord, men framför allt skaffade man sig erfarenhet 

av lite större tävling.  

Följande tävlingar/läger har B-gruppen deltagit i under hösten: 

Uppstartsläger i Bosarp 

Swim of Hope i Landskrona 

Poängsim i Löddeköpinge 

Seriesim i Löddeköpinge 

Sparbanken Skåne Cup i Ystad 

Lödde Cup i Löddeköpinge 

UGP 4 i Staffanstorp 

Sum-Sim Region i Ystad 

Vikingadoppet i Furulund 

Sim à Lund i Lund 



Höstsimiaden i Trelleborg 

Poängsim i Furulund 

Klubbmästerskap i Löddeköpinge 

Tränare för B-gruppen har under våren varit Rebecka Hällblad och Jenny 

Tärnhuvud, under hösten Isabel Heed, Johanna Holmberg och Tommy 

Lindell. 

C-gruppen 

I C-gruppen har vi under hösten arbetat mycket med teknikträning. 

Simmarna har utvecklat sina starter och vändningar, vilket har gett 

resultat på tävlingarna. Vi har förutom teknikträning simmat snabbt, lite 

kortare sträckor på hög fart för att utveckla snabbhet och för att öva på 

att hålla tekniken när man simmar snabbt.  

C-gruppen har under hösten deltagit vid följande tävlingar/läger 

Uppstartsläger i Bosarp 

Swim of Hope i Landskrona 

Poängsim i Löddeköpinge 

Seriesim i Löddeköpinge 

Sparbanken Skåne Cup i Ystad 

Lödde Cup i Löddeköpinge 

Vikingadoppet i Furulund 

Höstsimiaden i Trelleborg 

Poängsim i Furulund 

Klubbmästerskap i Löddeköpinge 

Tränare för C-gruppen har under våren varit Sandra Eriksson Lundin och 

Viktor Rosenqvist, under hösten Isabel Heed och Viktor Rosenkvist. 

 

D-gruppen 

 



 

D-gruppen är den första av våra tävlingsgrupper. I denna grupp tränar vi 

mycket teknik i alla simsätt för att kunna tävla regelrätt. Under året har 

det jobbats mycket med tävlingslusten, vi vill att alla ska tycka att det är 

roligt att tävla, och detta har vi gjort med hjälp av tävlingsinslag på 

träningarna och interntävling. Vi har dock även tävlat utanför vår egen 

förening på olika inbjudningstävlingar i närort. Årets höjdpunkt var 

Vårsimiaden och Höstsimiaden. Vi har haft uppstartsläger i Bosarp med de 

andra tävlingsgrupperna samt haft filmkväll för att lära känna varandra.  

Tränare under våren var Sandra Engberg, Erica Johnsson och Elias 

Rodman. Under hösten var Julia Rosberg, Gustav Holmström och Erica 

Johnsson tränare. 

Vuxenverksamhet 2014  

Sammantaget har 2014 varit ett fantastiskt år för vuxensimmet  klubben. 

I januari fick vi fasta tider på lördagar 08:00 – 09:00 och på tisdagar 

20:30 – 21:45. Detta möjliggjorde en stor utökning av antalet grupper. 

Under året har vi haft igång 4:a stycken nybörjargrupper med 10 

stycken/kurs. 4:a stycken fortsättningsgrupper med 24:a i varje. Sedan 

har vi haft en grupp för de mest avancerade crawlarna på våren och en på 

hösten. De var cirka 20 stycken i den båda terminerna.  

Under året fyllde vi i princip alla platser vi hade till alla grupper.  

Tränare för nybörjargruppen var Sofia Gullwi och för fortsättningsgruppen 

Björn Lundin och Martin Sivik Ångman. Mari har varit vikarie och haft 

hand om administrationen tillsammans med mycket hjälp både från 

Sandra och Isabel. 

Mastersgruppen har sakta vuxit under 2014. I slutet av året var vi 18 

stycken i gruppen. Det droppade in lite medlemmar efterhand under året. 

Allra mest kom det efter sommarsäsongen där många började efter att ha 

stött på oss ute på Open Water simning.  

Stämningen är underbar i gruppen och blandningen är stor. Från 

motionärer till de som siktar på tävlingar.  

Gruppen deltog i Masters DM i Lund i februari med 8:a deltagare. Deltog i 

master SM i Sundsvall med 5 deltagare. I Swim of Hope med 5 deltagare 

och i öppna Köpenhams Mastersmästerskap i November med 8 deltagare.  

Under sommaren när simhallen var stängd hade gruppen tillgång till Idens 



tider i Furulund.  

Under sommaren ordnades också Open Waterträningar. Varje 

onsdagskväll men också vid spontantillfälle. Gruppen har en 

facebookgrupp som möjliggör snabba beslut om simtillfällen. 

Förutom ren simverksamhet så har det också ordnats aktiviteter utanför 

simhallen. I juni hade Tom Hangård en mycket uppskattad Open Water 

workshop. Under hösten gavs en föreläsning om träning och kost av 

Liselotte Theuse. 

Simlinjen 

Simlinjen i SK Lödde följer den simlinje som är framtagen av Svenska 

Simförbundet. Alla våra instruktörer är utbildade enligt Svenska 

Simförbundets utbildningssteg. Klubben värderar utbildning högt och ser 

till att alla instruktörer utbildas regelbundet. 

Under 2014 har klubben haft en god beläggning, där näst intill alla 

grupper har varit fulltecknade. Simlinjens grupper har haft undervisning 

under måndagar, lördagar samt söndagar. Lördagarna är minst populära 

på grund av lektionstiderna som är förlagda på eftermiddag/kväll. Under 

2014 har SK Lödde haft drygt 500 barn/platser i grupperna Baddaren till 

Hajen. I Teknikskolan, steget efter Hajen ca 60 stycken per termin. 

Efterfrågan på simlinjens grupper är stor och vi kan tyvärr inte erbjuda 

alla barn som vill ha plats, i fjol nekades cirka 30 barn/termin. 

Anledningen till att vi inte kan ta in fler barn är på grund av 

platstillgången i bassängen. Klubben är i stort behov av att utöka sin 

verksamhet med fler bassängtimmar, något klubben idag inte har 

möjlighet till. Ansvarig för simlinjens verksamhet är Sandra Eriksson 

Lundin, vikarie från juli 2014 var Isabel Heed. 

Baddaren har under 2014 bedrivits i två grupper per termin om cirka tio 

barn per grupp där barnen är från tre år och uppåt. 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 undervisningsbassängen. Varje 

lektion har varit 30 minuter lång och barnen har haft undervisning en 

gång per vecka. När barnen erlagt samtliga prov för baddaren och visat 

god vattenvana går de vidare till klubbens nästa nivå som är 

Silverpingvinen. I varje grupp har det varit en ansvarig simlärare samt en 

assisterande instruktör. 

Silverpingvinen har under 2014 haft cirka 50 platser per termin fördelat 

över fyra till fem grupper. Grupperna har varierat i storlek från nio till 14 



barn per grupp då efterfrågan är större under vissa lektionstimmar än 

andra. Barnen i Silverpingvinen är från fyra år och uppåt. Varje lektion är 

35 minuter lång och undervisningen är en gång per vecka. Vi lär barnen 

de allra första grunderna i ryggsim (ryggcrawl) och crawl samt 

introducerar bröstsim i slutet av kursen. Barnen tränar även på att flyta, 

att hämta ringar på botten samt på att våga hoppa från kanten i djup 

bassäng. Leken är ett viktigt inslag för fortsatt vattenvana och trygghet. 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, där alla moment 

sker med hjälp av instruktör. När barnen klarat att simma tio meter 

valfritt simsätt på grunt vatten erbjuds de en plats till nästa nivå som är 

Guldpingvinen. I varje grupp har det varit en ansvarig simlärare samt en 

till två assisterande instruktörer. 

Guldpingvinen är tredje steget i simlinjen. Under 2014 har det varit fyra-

fem grupper per termin om tio till tretton barn i varje grupp. Varje lektion 

har varit 35 minuter lång. På denna nivå utvecklar vi och bygger på 

barnens kunskaper från tidigare nivåer. Övningar baseras på ryggsim 

(ryggcrawl), crawl och bröstsim, vilka utövas på såväl grunt som djupt 

vatten. Leken är även här ett viktigt inslag för fortsatt vattenvana och för 

att skapa trygghet i vattnet. Barnen tränar vidare på att flyta och får 

prova på att dyka på djupt vatten. När barnen erlagt samtliga prov för 

Guldpingvinen erbjuds en plats till nästa nivå, Fisken. I varje grupp har 

det varit en ansvarig simlärare samt en till två assisterande instruktörer. 

Fisken är fjärde steget i simlinjen. Under 2014 fanns fyra 

Silverfiskengrupper och två Guldfiskengrupper per termin där varje grupp 

bestod av tolv till 14 barn. Lektionstiden har varit 45 minuter lång och 

grupperna har haft undervisning en gång per vecka. På denna nivå 

utvecklar vi barnens kunskaper från tidigare nivåer i simlinjen. 

Undervisningen sker såväl i grund som i djup bassäng där största delen 

sker på djupt vatten. All undervisning utgår från den grunda bassängen 

där teknik och lek praktiseras. På djupt vatten tränas ”simork” där fokus 

är att bibehålla tekniken på samtliga simsätt. Målet i Fisken är att simma 

minst 100 meter på djupt vatten, dyka samt att kunna flyta. När barnen 

klarat alla delprov för Fisken erbjuds de plats på nästa nivå, Hajen 

Hajen är steget efter Fisken där målsättningen är att bli så kallat 

simkunnig. Definitionen på simkunnig är enligt svenska simförbundet att 

fall i vattnet och hamna under vattenytan för att sedan ta sig upp till ytan 

och 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 att dyka från kanten samt längddykning på djupt vatten. 

När barnen klarat samtliga delprov för denna nivå erbjuds barnen en plats 

i vår Teknikskola. Under 2014 fanns det fyra grupper per termin med cirka 

10-12 barn i varje. Hajen har undervisning en gång per vecka där varje 

lektion är 45 minuter lång. 

I Teknikskolan vill vi genom lek och målrelaterade övningar 

vidareutveckla grunderna i de fyra simsätten ryggsim, crawl, bröstsim och 

fjärilsim. Detta vill vi åstadkomma utifrån varje individs egna 

förutsättningar med slutmålet att kunna tävla på utmanaren & KM. Vi vill 

genom glädje och inspirerade lektioner utveckla tekniken i de fyra 

simsätten så att simningen blir effektiv. Det innebär att praktisera alla 

delar av simsättet så som andning, balans, bentag, armtag och 

koordination men även introduktion till starter och vändningar. Vi vill visa 

på att simning är en rolig tävlings- och motionsform. I grupperna tränas 

många teknikmoment och när barnen uppfyllt dessa mål premieras de 

med en plakett. 

Utmanaren är klubbens interntävling för våra yngsta simmare i 

Teknikgrupperna. Detta är en mycket uppskattad tävling där barnen får 

testa sina färdigheter med ett lekfullt tävlingsmoment. I Utmanaren får 

barnen simma 25 meter på respektive simsätt. Alla som deltagit under 

2014 har varje deltävling fått diplom och glass. Tack till alla föräldrar som 

gjort denna tävling möjlig genom er hjälp med tidtagning och support på 

kanten. 

Under 2014 har klubben haft fyra teknikgrupper. Teknik järn och brons 

var på samma nivå men har tränat på olika dagar. Varje grupp bestod av 

cirka 15 barn med en huvudansvarig tränare samt en till två assisterande 

tränare. Ett av slutmålen för denna grupp är plakett brons. Under 2014 

har dessa grupper tränat måndagar eller söndagar och varje lektion har 

varit 60 minuter lång. 

Teknik silver och guld är sista steget innan D-gruppen. Slutmålet för 

gruppen är plakett silver samt kilometermärket. I dessa grupper 

förbereder och uppmuntrar vi barnen att fortsätta till D-gruppen när 

samtliga mål är uppnådda. Under 2014 simmade 18-20 barn i varje grupp 

och grupperna hade en ansvarig tränare samt en till två assisterande 

tränare. Grupperna har tränat två gånger per vecka á 60 minuter, samt 

introducerats till landträning. 



Intensivsimskola sommaren 2014 erbjöds till samtliga medlemmar samt 

barn som stått i vår intressekö. Simkolan bedrevs på Tolvåkersbadet 

under veckorna 23-25 måndag till torsdag, där varje lektion var 35 

minuter lång. Vi erbjöd tre olika grupper. Totalt hade sommarsimskolan 

28 barn som deltog. Efter avslutad kurs erbjöds alla barn plats till höstens 

simskola. 

Simlinjens instruktörer 2014 

Klubben har många duktiga instruktörer som arbetar hårt och engagerat 

för att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet. Stort tack till alla er som 

utbildade över 500 barn under 2014 och bidrog till ökad simkunnighet, ni 

är guld värda och gör ett fantastiskt jobb i vattnet och på kanten. Tack till 

följande instruktörer som jobbade i simlinjen detta år: Anna Ademar, 

Linnea Widgren, Rebecka Sylvander, Filippa Sylvander, Elias Rodman, Lina 

Söderberg, Sofia Eggeling, Johanna Eggeling, Erica Johnsson, Erika 

Sällberg, Julia Rosberg, Sara Holmström, Fanny Berglund, Sara Sandin, 

Emma Sandin, Viktor Rosenqvist, Michelle Lövgren, Johanna Holmberg, 

Viktoria Ramkvist, Gustav Holmström.  

Vuxenverksamhet 2013 i SK Lödde 

Mastersgruppen har i princip kört på som tidigare år. Två gånger i veckan 

på måndags- och onsdagskvällar med en timme/gång. 

Det har varit cirka tio aktiva i gruppen. Vissa tillkom och vissa försvann 

men kärntruppen är densamma. 

Mastersgruppen har inte haft någon tränare utan träningsansvaret 

varierar från vecka till vecka efter ett fastlagt schema. Detta har fungerat 

utmärkt och det skiftande ansvaret har bidragit till att träningen blir 

väldigt varierad. 

Mastersgruppen deltog i DM i Lund i februari och SM i Södertälje i mars. 

Dessutom deltog gruppen också i Lödde Sprint och några olika poängsim, 

samt på KM. Några simmare deltog också i Vansbrosimmet, som i år 

sammanföll med Open Water SM för Masterssimmare. Några deltog i 

Malmösimmet. Vi hade även en deltagare som simmade över Öresund i en 

tävling. 

För första gången var Vuxna med och simmade på sponsorsimmet i 

oktober. Under sommaren samtränade gruppen med Idens 

masterssimmare. De veckor som Tolvåkersbadet var stängt tränade vi på 

Vikenbadet och de veckor då Vikenbadet var stängt tränade Idensimmare 



med oss. 

  

Efter det stora intresset under hösten 2012 så bestämde vi oss för att 

utöka vuxenverksamheten för de som ännu inte klarade att simma med 

Mastersgruppen. 

  

Under våren 2013 erbjöd vi plats i crawlskolor till 20 fortsättningssimmare 

och 20 nybörjare. Simmarna erbjöds tio tillfällen med en timma per gång. 

Tillfällena utnyttjades då det uppstod luckor då övriga grupper av olika 

anledningar inte använde sina tider.  Dessa grupper var inte helt 

fulltecknade. Det var två tränare på plats vid varje träningstillfälle 

  

Efter att dessa grupper avslutat sina kurser så gjorde vi en enkät med 

dem. Denna enkät låg sedan till grund för hur vi planerade hösten. 

De önskemål som kom fram var att få fasta träningstillfällen, att få mer 

tid i bassängen, mer individuell feedback, filmning och färre tränare på 

varje grupp. 

  

Vi bestämde oss därför att dela in vuxensimmet i tre nivåer. Crawlskola – 

PRO för de som kunde grunderna i crawl och behövde fintrimma sin teknik 

och få mängdträning. Sedan en fortsättningsgrupp som lärt sig grunder 

men fortsatt behövde mer handledning för att bli säkrare. Och en 

nybörjargrupp där grunder till Crawl lärdes in. 

  

PRO – gruppen simmade samtidigt som Mastersgruppen. Vid några 

tillfällen (sju) fick de gruppcoachning av en tränare, Björn Lundin. De fick 

också möjlighet till att bli filmade och att sedan få feedback på sin simning 

utifrån filmen. När Björn inte stod på kanten så höll Masterssimmarna i 

passen och PRO-simmarna fick simma med på sin nivå. 

Under hösten var det 17 medlemmar i PRO-gruppen. Några av PRO-

gruppens deltagare simmade Vansbrosimmet och Malmösimmet. Det var 

också några som var med på Sponsorsimmet och på KM. 

  

Fortsättningsgruppen och nybörjargruppen började i september och hade 



sedan tio träningstillfällen á en timma varje gång med tio 

deltagare/grupp. Dessa grupper fick liksom under våren ta de tillfällen 

som blev över då andra grupper var lediga, men vi försökte att sprida ut 

så att tillfällena låg bättre än vad de gjort under våren. Vi drog ner på 

antalet tränare som var inblandade och det var i princip bara Anna 

Ademar och Björn Lundin samt Mari Ekelund som var tränare. Lasse 

Lindqvist kom också in vid några tillfällen som extra coach. 

  

I oktober frigjordes det tid för att starta upp ytterligare en nybörjargrupp. 

Den startade i början av november. För första gången fick vi en grupp 

med en fast tid. När dessa platser släpptes för bokning tog det mindre än 

1,5 timmar tills de var fulltecknade. Det säger en del om hur stort 

intresset är för vuxensimmet. 

  

Sammantagningsvis så har det varit ett mycket bra år för Vuxensimmet i 

SK Lödde. En verksamhet som startades upp i liten skala och som sakta 

men säkert har vuxit till sig. Den har utvecklats utifrån önskemål från 

deltagare. Vi är ett par stycken som arbetat med utvecklingen och det har 

känts mycket positivt att arbeta i en verksamhet som går så bra. Förutom 

att det kommer så mycket positivt från de som deltar, så kommer det 

också in en hel del pengar till klubben. Vuxenverksamheten är något som 

klubben kommer att satsa mer på under våren 2014 och det ska bli 

intressant att se hur mycket den kommer att växa under året. Under 2013 

kunde vi inte erbjuda plats till alla de som ville börja framförallt i 

nybörjarkurserna. 

”Viktigaste” prestationerna 2014 

Under 2014 slogs det 11 st. klubbrekord, 8 st. åldersrekord, samt 

noterades det 67 st. nya top 10-tider genom tiderna. 

18 st. av våra tävlingssimmare var antingen bland de 100 bästa på 

Sverigerankingen gällande seniorer, eller bland de 20 bästa i sin egen 

åldersklass i Sverige, räknat på åldrarna 13-19 år. 

Åtta personer (simmare eller ledare) från SK Lödde, representerade 2014 

Svenska Simförbundet eller Skånesim. 

Öppna Masters DM i Lund den 1.2: 

4 guld, 8 silver & 4 brons 



1:a Cecilia Jönsson på 100m frisim 

1:a Cecilia Landin på 50m ryggsim 

1:a Björn Lundin på 50m fjärilsim 

1:a Cecilia Jönsson på 100m ryggsim 

2:a Jan-Anders Olsson på 50m bröstsim 

2:a Mattias Rentner på 50m ryggsim 

2:a Cecilia Landin på 50m frisim 

2:a Henrik Johansson-Höjman på 50m frisim 

2:a Cecilia Landin på 50m fjärilsim 

2:a Henrik Johnsson-Höjman på 50m fjärilsim 

2:a Mari Ekelund på 100m frisim 

2:a 4x50m medley H. Henrik Johnsson-Höjman, Jan-Anders Olsson, Björn 

Lundin, Mattias Rentner 

3:a Mari Ekelund på 50m frisim 

3:a 4x50m medley D: Cecilia Jönsson, Marie Nilsson, Cecilia Landin, Mari 

Ekelund 

3:a 4x50m frisim D: Marie Nilsson, Mari Ekelund, Cecilia Landin, Cecilia 

Jönsson 

3:a 4x50m frisim H: Mattias Rentner, Henrik Johansson-Höjman, Björn 

Lundin, Mattias Olshed 

GLIAC Swimming & Diving Championships i Gemeva, Ohio den 12-

15.2: 

Erik Åkesson: 

A-final; 

1:a på 4x50 yard frisim 

2:a 4x50 yard medley 

5:a 4x100 yard frisim 

6:a 100 yard bröstsim 



B-final; 

4:a 50 yard frisim 

4:a 200 yard bröstsim 

7:a 100 yard fjärilsim 

C-USA Championships i Atlanta, Georgia den 26.2-1.3:  

Jacob Zeidler: 

A-final; 

2:a på 4x50 yard medley 

2:a på 4x50 yard frisim 

2:a 4x100 yard medley 

2:a 4x100 yard frisim 

5:a 100 yard bröstsim 

10:a på 50 yard frisim 

B-final; 

1:a 200 yard bröstsim 

NCAA (Amerikanska universitetsmästerskapen) div. 2 i Geneva, 

Ohio den 12-15.3: 

Erik Åkesson: 

2 B-finaler 

10:a på 4x100 yard frisim 

11:a på 4x50 yard frisim 

Masters SM i Sundsvall den 14-16.3: 

7 medaljer, 22 finaler & 18:e klubbstriden 

1:a Cecilia Landin på 50m frisim 

1:a Cecilia Landin på 100m fjärilsim 

1.a Cecilia Landin på 100m frisim 



1:a André Ahlfors-Dahl på 100m ryggsim 

1:a Cecilia Landin på 50m fjärilsim 

2:a Cecilia Landin på 100m medley 

3:a André Ahlfors-Dahl på 50m ryggsim 

4:a Mari Ekelund på 100m medley 

4:a André Ahlfors-Dahl på 200m frisim 

4:a Cecilia Jönsson på 50m bröstsim 

5:a Cecilia Jönsson på 50m ryggsim 

5:a Mari Ekelund på 100m frisim 

5:a André Ahlfors-Dahl på 50m bröstsim 

6:a Mari Ekelund på 200m medley 

6:a André Ahlfors-Dahl på 100m medley 

7:a Mari Ekelund på 50m ryggsim 

7:a Andrè Ahlfors-Dahl på 50m fjärilsim 

8:a André Ahlfors-Dahl på 50m frisim 

8:a Cecilia Jönsson på 100m medley 

8:a André Ahlfors-Dahl på 100m frisim 

8:a Mari Ekelund på 50m fjärilsim 

8:a 4x50m frisim Mixed; Cecilia Landin, Mari Ekelund, Jan-Anders Olsson, 

André Ahlfors-Dahl. 

 

Vårsimiaden Regionfinal i Kristianstad den 10-11.5: 

3 medaljer, 17 finaler & 10:a i klubbstriden 

2:a Hanne Husby på 50m bröstsim 

3:a Lukas Miderbäck på 50m fjärilsim 

3:a 4x50m frisim po: Lukas Miderbäck, Aron Paulsson, Albert Sivtoft, 

Hampus Erdös 



4:a Nils Wergeland på 100m bröstsim 

4:a Isabel Smiderberg på 25m fjärilsim 

4:a Hanne Husby på 50m ryggsim 

4:a 4x50m medley po: Albert Sivtoft, Aron Paulsson, Lukas Miderbäck, 

Hampus Erdös 

5:a Lukas Miderbäck på 100m frisim 

6:a Nils Wergeland på 200m medley 

6:a Albert Sivtoft på 50m ryggsim 

7:a Aron Paulsson på 50m bröstsim 

7:a 4x100m frisim po: Tim Brinkhagen, Isak Paulsson, Nils Wergeland, 

Sebastian Påhlsson 

8:a Ian Hangård på 50m fjärilsim 

8:a Nils Wergeland på 100m ryggsim 

8:a Albert Sivtoft på 50m frisim 

8:a Lukas Miderbäck på 100m medley 

8:a Lukas Miderbäck på 100m ryggsim 

 

Skånska Mästerskapen (DM) i Malmö den 7-8.6 

7 medaljer, 14 finaler, 10 placeringar 9:a-12:a & 7:a i klubbstriden 

1:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim 

2:a Jacob Zeidler på 100mbröstsim 

3:a Jacob Zeidler på 50m frisim 

3:a Jacob Zeidler på 50m fjärilsim 

3:a Oskar Strömberg på 100m frisim 

3:a Oskar Strömberg på 400m frisim 

3:a Julia Brinkhagen på 200m bröstsim 

5:a Oskar Strömberg på 800m frisim 



5:a Oskar Strömberg på 1500m frisim 

5:a 4x200m frisim H: Oskar Strömberg, Gustav Östlund, Jacob Zeidler, 

Alexander Hedre 

5:a 4x100m medley H: Alexander Hedre, Jacob Zeidler, Lukas 

Gunnarsson, Oskar Strömberg 

7:a 4x100m frisim H: Oskar Strömberg, Jacob Zeidler, Gustav Östlund, 

Alexander Hedre 

8:a Jacob Zeidler på 100m ryggsim 

8:a Jenny Tärnhuvud på 50m frisim 

9:a Michelle Lövdahl på 50m frisim 

9:a Lukas Gunnarsson på 200m fjärilsim 

9:a 4x200m frisim D: Johanna Holmberg, Michelle Lövdahl, Elin 

Johannesson, Emma Persson 

10:a Julia Brinkhagen på 200m medley 

10:a 4x100m frisim D: Michelle Lövdahl, Erika Sällberg, Elin Johannesson, 

Johanna Holmberg 

11:a Oskar Strömberg på 200m frisim 

11:a 4x100m medley D: Emma Persson, Julia Brinkhagen, Erika Sällberg, 

Michelle Lövdahl 

12.a Johanna Holmberg på 800m frisim 

12:a Louise Ranevi på 200m bröstsim 

12:a 4x100m medley D. lag 2: Johanna Holmberg, Louise Ranevi, Viktoria 

Ramkvist, Elin Johannesson. 

Skånska Juniormästerskapen (JDM) i Malmö den 7-8.6 

9 medaljer, 14 finaler, 8 placeringar 9:a-12:a & 7:a i klubbstriden 

1:a Jacob Zeidler på 100m frisim 

1:a Jacob Zeidler på 50m frisim 

1:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim 

2:a Oskar Strömberg på 100m frisim 



2:a Oskar Strömberg på 400m frisim 

3:a Jacob Zeidler på 50m fjärilsim 

3:a Oskar Strömberg på 1500m frisim 

3:a Jenny Tärnhuvud på 50m frisim 

3:a Julia Brinkhagen på 200m bröstsim 

4:a Oskar Strömberg på 800m frisim 

4:a Michelle Lövdahl på 50m frisim 

6:a Jacob Zeidler på 100m ryggsim 

7:a Gustav Östlund på 50m frisim 

8:a Lukas Gunnarsson på 200m fjärilsim 

9:a Oskar Strömberg på 200m frisim 

9:a Julia Brinkhagen på 200m medley 

9:a Louise Ranevi på 50m bröstsim 

11.a Alexander Hedre på 50m ryggsim 

11:a Louise Ranevi på 200m bröstsim 

12:a Erika Sällberg på 50m fjärilsim 

12.a Erika Sällberg på 50m frisim 

12:a Alexander Hedre på 200m ryggsim 

Ute Sum Sim i Malmö den 25-29.6 

2 finaler, 2 placeringar 9:a-12:a & 54:a i klubbstriden 

7:a Louise Ranevi på 100m bröstsim 

8:a Julia Brinkhagen på 100m bröstsim 

9:a Gustav Östlund på 100m frisim 

10:a Julia Brinkhagen på 400m medley 

Ute SM i Borås den 2-6.7 

2 A-finaler, 1 B-final & 33:a i Klubbstriden 



6:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim 

7:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim 

Ute JSM i Borås den 2-6.7 

2 medaljer, 3 finaler, 2 placeringar 9:a-12:a & 26:a i klubbstriden 

2:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim 

3:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim 

4:a Jacob Zeidler på 100m frisim 

10:a Jacob Zeidler på 50m frisim  

11:a Jacob Zeidler på 50m fjärilsim 

Skånska Mästerskapen (DM) i Kristianstad den 25-26.10 

6 finaler, 14 placeringar 9:a-12:a & 14:e i klubbstriden 

4:a Oskar Strömberg på 1500m frisim 

5:a 4x200m frisim D: Michelle Lövdahl, Johanna Holmberg, Elin 

Johannesson, Emma Persson 

6:a Julia Brinkhagen på 400m medley 

7:a Oskar Strömberg på 800m frisim 

8:a Louise Ranevi på 50m bröstsim 

8:a Louise Ranevi på 200m bröstsim 

9:a Oskar Strömberg på 400m frisim 

9:a Julia Brinkhagen på 200m bröstsim 

9:a 4x200m frisim H: Lukas Gunnarsson, Oskar Strömberg, Roy Hangård, 

Tobias Ranevi 

9:a 4x100m medley H: Oskar Strömberg, Roy Hangård, Lukas 

Gunnarsson, Tobias Ranevi 

9:a 4x50m frisim D: Michelle Lövdahl, Louise Ranevi, Emma Persson, Elin 

Johannesson 

10:a Michelle Lövdahl på 50m frisim 

10:a Alexander Hedre på 200m ryggsim 



11:a Elin Johannesson på 800m frisim 

11:a 4x100m frisim H: Lukas Gunnarsson, Oskar Strömberg, Alexander 

Hedre, Tobias Ranevi 

11:a 4x100m frisim D: Michelle Lövdahl, Johanna Holmberg, Elin 

Johannesson, Emma Persson 

11:a 4x50m medley D: Johanna Holmberg, Louise ranevi, Viktoria 

ramkvist, Michelle Lövdahl 

11.a 4x100m medley D: Emma Persson, Louise Ranevi, Viktoria Ramkvist, 

Michelle Lövdahl 

12:a Julia Brinkhagen på 200m medley 

12:a 4x100m frisim D (lag 2): Louise Ranevi, Vilma Rodman, Julia 

Brinkhagen, Vivianne Olsson 

Skånska Juniormästerskapen (JDM) i Kristianstad den 25-26.10 

1 medalj, 7 finaler, 10 placeringar 9:a-12:a, 16:e i klubbstriden 

2:a Oskar Strömberg på 1500m frisim 

6:a Oskar Strömberg på 400m frisim 

6:a Oskar Strömberg på 800m frisim 

6:a Julia Brinkhagen på 400m medley 

7:a Michelle Lövdahl på 50m frisim 

8:a Louise Ranevi på 50m bröstsim 

8:a Louise Ranevi på 200m bröstsim 

9:a Oskar Strömberg på 200m frisim 

9:a Alexander Hedre på 200m ryggsim 

9:a Julia Brinkhagen på 200m bröstsim 

11:a Lukas Gunnarsson på 200m fjärilsim 

11:a Elin Johannesson på 800m frisim 

11:a Julia Brinkhagen på 200m medley 

12:a Alexander Hedre på 100m ryggsim 



12:a Michelle Lövdahl på 100m frisim 

12:a Michelle Lövdahl på 100m medley 

12:a Louise Ranevi på 100m bröstsim 

Sum Sim Region (UDM) i Ystad den 8-9.11 

4 medaljer, 12 finaler & 9 placeringar 9:a-12:a 

1:a Julia Brinkhagen på 200m bröstsim 

2:a 4x100m medley Fl: Emma Persson, Louise Ranevi, Julia Brinkhagen, 

Elin Johannesson 

3:a Louise Ranevi på 200m bröstsim 

3:a Louise Ranevi på 100m bröstsim 

5:a Julia Brinkhagen på 200m fjärilsim 

5:a Julia Brinkhagen på 100m bröstsim 

6:a Elin Johannesson på 400m frisim 

6:a 4x100m frisim Fl: Louise Ranevi, Julia Brinkhagen, Emma Persson, 

Elin Johannesson 

7:a Tobias Ranevi på 1500m frisim 

7:a Vilma Rodman på 200m bröstsim 

7:a Julia Brinkhagen på 400m medley 

8:a Julia Brinkhagen på 100m fjärilsim 

9:a Roy Hangård på 1500m frisim 

9:a Roy Hangård på 400m medley 

10:a Emma Persson på 200m ryggsim 

11:a Elin Johannesson på 400m medley 

11:a Elliot Larsson på 800m frisim 

12:a Tobias Ranevi på 400m medley 

12:a Vilma Rodman på 100m bröstsim 

12:a 4x100m medley Po: Elliot Larsson, Tim Brinkhagen, Ian Hangård, 



Nils Wergeland 

12:a 4x100m frisim Po: Tim Brinkhagen, Elliot larsson, Nils Wergeland, 

Isak Paulsson 

JSM i Stockholm den 19-23.11 

1 placering 9:a-12:a & 46:a i klubbstriden 

10:a Ostar Strömberg på 1500m frisim 

Sum Sim Riksfinal i Helsingborg den 5-7.12 

1 final, 1 placering 9:a-12:a & 56:a i klubbstriden 

8:a Julia Brinkhagen på 200m bröstsim 

11:a 4x100m medley Fl: Emma Persson, Louise Ranevi, Julia Brinkhagen, 

Elin Johannesson 

Representationer: 

Skånesim: Öppna Danska Mästerskapen i Köpenhamn den 27-30.3: Julia 

Brinkhagen. 

Senior-junior läger på Burlövsbadet: Jacob Zeidler och Julia Brinkhagen. 

Sum Sim-läger i Helsingborg och Höganäs; Julia Brinkhagen, Louise 

Ranevi, Alexander Hedre och Gustav Östlund. 

Svenska Simförbundets styrelse: Stefan Persson 

Skånesims utbildnings kommitté: Sandra Eriksson-Lundin 

Svenska Handikapplandslaget: Isabel Heed-förbundskapten 

Stipendier 2014: 

Färs & Frosta Sparbanksstiftelsen; 

Julia Brinkhagen 

Elin Johannesson 

Emma Persson 

Erika Sällberg 

Rekord: 

Klubbrekord: 11 st. 



Åldersrekord: 8 st. 

Nya top 10 genom tiderna: 67 st 

SK Löddes 10 st. elitsimmare 2014, baserat på Svenska Simförbundets 

100-bästa listor, gällande seniorrankingen i 25:a och 50:a. Inom parantes 

= antal placeringar totalt/person. 

Jacob Zeidler 20 år: 4:a på 50m bröstsim i 50:a (8 st). 

Oskar Strömberg 20 år: 30:e på 1500m frisim i 25:a (10 st). 

Julia Brinkhagen 15 år: 35:a på 200m bröstsim i 25:a (9 st). 

Albert Brock 21 år: 50:e på 50m fjärilsim i 25:a (2 st). 

Michelle Lövdahl 19 år. 57:a på 50mfrisim i 50:a (2 st). 

Louise Ranevi 15 år: 60:e på 50m bröstsim i 25:a (6 st). 

Erika Sällberg 17 år: 78:a på 50m fjärilsim i 50:a (1 st). 

Björn Lundin 32 år: 86:a på 50m fjärilsim i 25:a (1 st). 

Johanna Holmberg 21 år: 87:a på 800m frisim i 50:a (1 st). 

Elin Johannesson 15 år: 89:a på 800m frisim i 25:a (1 st). 

SK Löddes st. ungdomssimmare (13-19 år), som under 2014 placerade 

sig bland de 20 bästa i Sverige, gällande sin egen åldersklass i 25:a eller 

50:a. Inom parantes = antal placeringar totalt/person. 

13 år: 

Tim Brinkhagen: 6:a på 200m fjärilsim i 50:a (6 st.) 

Sara Sällberg: 13:e på 50m ryggsim i 50:a (1 st.) 

14år: 

Gustav Östlund: 1:a på 50m frisim i 50:a (6 st.) 

Julia Forell: 18: e på 1500m frisim i 50:a (1 st.) 

15 år: 

Julia Brinkhagen: 3:a på 200m bröstsim i 25:a (14 st.) 

Louise Ranevi: 4:a på 50m bröstsim i 25:a (6 st.) 

Alexander Hedre: 10:a på 50m ryggsim i 50:a (3 st.) 



Elin Johannesson: 14:e på 800m frisim i 25:a (2 st.) 

Emma Persson: 19:e på 200m ryggsim i 50:a (1 st.) 

16 år: 

Lukas Gunnarsson: 19:e på 200m fjärilsim i 50:a (1 st.) 

17 år:  

Erika Sällberg: 7:a på 50m fjärilsim i 50:a (2 st.) 

18 år:  

Viktoria Ramkvist: 17:e på 200m fjärilsim i 25:a (1 st.) 

19 år: 

Michelle Lövdahl: 5:a på 50m frisim i 50:a (17 st.)  

Svenska Simförbundets Mästerskapspoäng (alla Nationella Mästerskap) 

2014: 

Av ca. 330 st. simföreningar registrerade i Svenska Simförbundet, 

hamnade vi på en hedrande 57:e plats, räknat på samtliga dicipliner; 

simning, simhopp, vattenpolo, konstsim, och open water. Räknat på rena 

simpoäng hamnade vi på en mycket fin 48:e plats. 

Seriesim 2014: 

Efter årets sista Seriesim ligger SK Lödde på en 5:e plats i div. 2. 

Poängsim 2014: 

Damer: 1:a Julia Brinkhagen, 2:a Elin Johannesson. 

Herrar: 2:a Oskar Strömberg. 


