
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
  
2020-01-01 – 2020-12-31 
  
2020 har varit ett år i pandemins tecken med en mycket begränsad verksamhet och 
kontinuerliga förändringar att hantera. SK Lödde har varit lyckligt lottade som kunnat bedriva träning 
för de yngre simmarna under större delen av året. Tävlingsverksamhet och verksamhet för ungdomar 
och vuxna har tillsammans med andra arrangemang till största delen fått ställas in. 
  
Våra devis 

• Bredd ger elit 

• Simkunnighet är bästa livförsäkringen, och 

• Hälsa, rörelse, gemenskap – för alla, tillsammans 
har genom verksamhetsåret varit vår aktiva referensram för den vidare utvecklingen av Simklubben 
Löddes verksamhet. Vi fortsätter att driva klubben i enlighet med Simförbundets riktlinjer för att nå 
föreningens målsättningar.  
 
Klubben gjorde under 2020 ett positivt resultat, pandemin till trots. Huvudanledningen till detta är att 
nästan inga tävlingar, läger och andra externa arrangemang kunnat genomföras vilket innebär 
besparingar i både startavgifter, resekostnader och löner.  
 
Styrelsens fokus inför framtiden är att möjliggöra att Simklubben Lödde vidareutvecklas i linje med 
efterfrågan på vår verksamhet, skapa trygghet och trivsel för så väl anställda, simmare som föräldrar. 
Vidare kommer arbetet med Strategi 2025 att fortsätta, vilket bl.a. innebär byggandet av en stabil och 
bred tränarbas för att möjliggöra för fler simmare att fortsätta att simma längre och därmed behålla 
bredd längre upp i åldrarna. En bredare tränarbas gör oss också väl förberedda för möjligheterna som 
det nya badet i Kävlinge kommer att ge föreningen. Samtalen med SS Iden kommer att fortsätta som 
en del av dessa förberedelser. 
 
Vi vill tacka alla simmare, tränare och föräldrar som varit flexibla och förstående under detta 
utmanande år, och som har lyckats mobilisera energi och glädje trots att det tidvis varit tufft!  
 
Tack för alla era insatser och ert engagemang, vilket varit värdefullt för klubben. 
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Verksamheten  
 
Simskoleverksamheten och träningsverksamheten för de yngre tävlingssimmarna har kunnat bedrivas 
hela året trots påverkan av pandemin, dock med en minskning av träningsmängd och ett schema som 
kontinuerligt fått anpassas till rådande förutsättningar. De äldre simmarna och vuxengrupperna har 
periodvis inte kunnat erbjudas träning. Ett litet fåtal interna och externa tävlingar har genomförts under 
året.  
 
Ett extra föreningsmöte arrangerades under hösten på vilket styrelsen fick medlemmarnas förtroende 
att inleda samtal internt och med SS lden för att undersöka möjligheterna för och konsekvenserna av 
ett samgående, alternativt ett djupare samarbete inför flytten till det gemensamma badet i Kävlinge 
som beräknas ske 2023. 
 
Simklubben Löddes huvudarena är Tolvåkersbadet där vi bedriver all vår verksamhet så som simskola, 
tävlingssimning samt vuxengrupper. Klubben har under året även hyrt banor i 50 meters bassäng på 
Citadellbadet i Landskrona under vår och sommar. 
 
BeFair har under 2020 haft driften av Tolvåkersbadet. Samarbetet mellan Simklubben Lödde och BeFair 
är mycket bra. Simklubben är fortfarande i stort behov av fler bantimmar för att kunna fortsätta utveckla 
verksamheten och slippa tacka nej till barn som vill börja i vår verksamhet.  
 
Simklubben Lödde erbjuder simutbildning utifrån Svenska Simförbundets simlinje. Vi har simskola, flera 
olika nivåer tävlingssimning, masterssimning samt vuxencrawl. Ett av klubbens mål är att kunna erbjuda 
och tillgodose samtliga medlemmars önskemål. Ett önskemål från våra medlemmar är tillgång till 
babysim. Vi hoppas kunna starta upp babysim i framtiden men bristen på bassängtid gör att vi idag inte 
kan erbjuda detta. Klubben tar ett stort kommunalt ansvar genom att lära barn och vuxna simning. 
 
Klubben har haft tre personer anställda under året. Huvudtränare Lejla Ladjarevic valde att lämna 
föreningen i augusti och ersattes då av Gunnar Wismar som därmed tog ansvar för hela 
simverksamheten. Elisabeth Hydén Persson har under hela året tagit ansvar för kansli och ekonomi. 
Rekrytering av en ny simskoleansvarig deltidsanställd tränare pausades under andra halvan av året. 
Simklubben Lödde har utöver anställd personal haft drygt 30 timanställda tränare och många ideella 
krafter som bidragit till en välfungerande verksamhet.  
 
Under 2020 var mycket fokus på introduktion av nya tränare och utbildning av alla tränare. En översyn 
gjordes av simskoleverksamheten där rutiner ändrades, schemat förbättrades och ledartätheten ökades 
så att det nu finns möjlighet att ta emot fler barn och samtidigt hålla mycket hög kvalitet på 
undervisningen. En erfaren extern instruktör anlitades för att stötta och coacha ledarna i simskolan. 
 
Under 2020 har vi haft ett fortsatt gott samarbete med våra sponsorer; Stadium, Tetra Pak och 

Sparbanken Skåne, Fama Trading, ICA MAXI och FREKER Sport. Inkomsterna från sponsorerna går till 

simmarnas gemensamma läger, aktiviteter och inköp av undervisningsmaterial. 

Dessutom fick klubben bidrag från Craafordstiftelsen vilket använts till gemensamt läger för alla 

simmare i tävlingsgrupperna och till utbildning av ledare. 

Vi har också en annan typ av sponsring som är viktig för oss. Butiksloppis i Löddeköpinge sponsrar oss 

med gratis hyllplats för att sälja loppisprylar. Varje månad fylls hyllorna på med loppisprylar som 

medlemmarna har sponsrat med. Detta ger klubben en löpande intäkt som vi följer upp varje månad. 



SK Lödde är även knutna till Sponsorhuset. Det finns idag många välkända nätbutiker att välja mellan 

och alla skänker pengar till vald förening om man handlar via Sponsorhuset. Genom att vi medlemmar, 

vänner och bekanta registrerar oss på SK Lödde förening, går en viss procent från köpet direkt till vår 

förening. 

Klubben har även haft tre aktiviteter under året som gav intäkter till klubben samt simmarens personliga 

konto; 1) försäljning av Ravelli käder 2) Städa Sverige rent 3) Bingolotto Uppesittarkväll.   

Tyvärr har intäkterna från kioskverksamhet och tävlingar fallit bort detta år på grund av pandemin.  

Allt detta är möjligt tack vare ett fint engagemang från alla medlemmar! 

  



Simskola  

Simklubben Löddes simskola bygger på flera olika steg och nivåer utifrån en Simlinje. Simklubben Lödde 

arbetar utifrån den Simlinje som är framtagen av Svenska Simförbundet med tydliga mål och riktlinjer 

för varje grupp och nivå. Klubben värderar utbildning högt och ansvarar för att alla instruktörer är 

utbildade enligt Svenska Simförbundets utbildningssteg. 

Under hösten 2020 planerades det för en utveckling av simskolan inför vårterminen 2021 med ett 

annorlunda gruppupplägg och en utvidgning av platser. Vi rekryterade 9 nya simidrottsledare under 

hösten och mycket tid har lagts på utbildning. Under pandemin har vi som alla andra fått restriktioner 

att förhålla oss till vad gäller antalet i duschar, omklädningsrum och bassänger vilket har gjort att vi 

inte till fullo kunnat utnyttja vår kapacitet i simskolan men hoppas kunna växa fullt ut under hösten 

2021.  

 

Simskolans grupper har haft undervisning på måndagar, lördagar samt söndagar. Varje kurs har 15 

tillfällen/termin där lektionstiden varierar mellan 30 minuter till 60 minuter beroende på ålder och 

nivå. 

Antal medlemmar i simskolan har under hösten 2020 varit ca 300 och med en ökning inför vårterminen 

2021 på nästan 20%. Efterfrågan på platser till klubbens simskola är fortsatt stor. Genom att fördela 

vattentider på ett annat sätt kan vi idag erbjuda nästan 400 platser i simskolan men är då begränsade 

av corona restriktionerna. Vi har också planer på att med hjälp av teknisk utrustning såsom mobila 

väggar, plattformar etc. ytterligare kunna effektivisera så att vi kan erbjuda alla som vill vara med i 

föreningen en plats.  

Simklubben Lödde erbjuder följande steg i simskolans Simlinje: 

Baddaren är första steget där målsättningen är god vattenvana. Barnen är från tre år. Undervisningen 

sker enbart i grund bassäng.  

Sköldpadda är steg nummer två där målsättningen är att ta sig fram i vattnet fem meter på mage eller 

rygg. Barnet ska kunna flyta på rygg och rotera över till mage utan att sätta i fötterna. Undervisningen 

sker främst i grund bassäng men går vid några tillfällen ut i stora bassängen. Denna grupp riktar sig till 

barn i åldern fyra år och uppåt. 

Silverpingvinen har som mål att lära barnet simma 10 meter valfri simning på grunt vatten. Ryggsim och 

crawl är de första simsätten som lärs ut. Undervisningen sker främst i grund bassäng. Kursen riktar sig 

till barn från fyra år och uppåt.  

Guldpingvinen har samma mål som Silverpingvinen men barnet ska utföra momenten på djupt vatten. 

Ryggsim och crawl är fortfarande huvudsimsätt. Bröstsim introduceras på denna nivå. Undervisningen 

sker både i djup och i grund bassäng och riktar sig till barn i åldern fem år och uppåt.  

Fisken är indelad i två nivåer: Silverfisken och Guldfisken. Slutmålet är att kunna simma 100 meter på 

djupt vatten och dyka från kanten på djupt vatten. Simsätten som praktiseras är ryggsim, bröstsim och 

crawl. Fjärilsim introduceras på denna nivå. Undervisningen sker främst i djup bassäng men den grunda 

bassängen används vid teknikinlärning, utveckling av vattenvana samt vid lek. Kursen riktar sig till barn 

i åldern fem år och uppåt.  



Hajens kursmål är ”simkunnighet” vilket innebär att Hajensimmarna ska kunna falla i vattnet, få huvudet 

under ytan, ta sig åter upp till vattenytan och simma 200 meter i en följd varav 50 meter ska vara på 

rygg. I princip all undervisning sker på djupt vatten. Kursen riktar sig till barn från sex år och uppåt.  

Teknikskolan är för de barn som kan simma 200 meter och vill fortsätta utveckla sin simteknik och 

simkondition. På denna nivå praktiseras alla simsätt och simmarna får lära sig starter och vändningar i 

alla simsätt. Åldern på denna nivå varierar med barn mellan sju och elva år. Teknikskolan var under våren 

indelad i fyra olika nivåer (järn, brons, silver, guld) och under hösten i två olika grupper där man satte 

ihop järn/brons och silver/guld. Antalet barn ligger mellan 10-15 stycken per grupp. En del barn som 

slutat simskolan hos BeFair fortsätter i SK Löddes teknikskola. 

Utmanaren är klubbens interntävling riktad till klubbens tekniksimmare. Liksom i fjol erbjöds även alla 

simmare i grupp Hajen och Simiaden Gul in till tävlingen. På Utmanaren erbjuds barnen simma 25 meter 

i respektive simsätt men väljer fritt vilka simsätt de vill delta på. Tävlingen gick av stapeln på 

söndagskvällar under två tillfällen/termin. Alla som deltagit har fått diplom och medalj - på Utmanaren 

är ALLA vinnare. 

Intensivsimskola sommaren 2020 kunde glädjande erbjudas på Tolvåkersbadet i simklubbens regi. 

Klubben hade fem olika nivåer och 35 platser varav 35 platser fylldes upp. Det var åtta barn/grupp och 

två instruktörer som deltog i sommarsimskolan. De barn som deltog i sommarsimskolan blev 

garanterande en plats i höstens simskola. 

Instruktörer simskola 2020 

Under hösten 2020 rekryterades ett stort antal nya instruktörer till simskolan, framförallt när 

förberedelserna inför vårens uppstart 2021 började. Mycket tid och kraft har lagts på utbildning i Hjärt- 

och lungräddning, Assisterande Simidrottsledare, Simlinjeinstruktör 7-13 samt Grundutbildning för 

tränare i RF-SISUs regi.  

Vi har också påbörjat och genomfört ett antal internutbildningar så att alla har lite mer kött på benen. 

Och som komplement har vi också rekryterat Tanja Bengtsson tidigare kursledare för Svenska 

Simförbundet och ansvarig för simskolan i Vellinge som praktisk utbildare dvs. Tanja är med i grupperna 

någon gång under terminen, inte för att lära barnen simma utan för att ge stöd, tips & tricks till 

instruktörerna. 

  



Tävlingsgrupper  

Simklubben Löddes tävlingsverksamhet bygger på fem olika gruppnivåer. Under 2020 hade Simklubben 

Lödde ca 70 tävlingssimmare.  

Kick-off läger hölls i Åhus i slutet av augusti där 40 simmare från samtliga tävlingsgrupper och åtta 

tränare deltog. Så som förra året bodde vi på First camp Åhus i stugor där de äldre simmarna blev faddrar 

för våra yngre. Tyvärr ställdes den planerade tävlingen in pga. restriktioner och vi fick ägna oss att klättra 

i träden, högt över marken. Ett mycket uppskattat arrangemang. 

Mästerskapsgruppen  

Målsättningarna är att delta på mästerskap främst SM/JSM, DM/JDM men även Sum-Sim.  

Året har präglats av ett icke-tävlande då de allra flesta tävlingar fått ställas in pga restriktionerna. Det 

har också varit problem för simmarna 2004 och äldre att få träna. 

I oktober genomfördes ett UGP i Lödde enligt gällande restriktioner och vi har också kunnat genomföra 

några få interna sanktionerade tävlingar under hösten.  

Vi kan konstatera att frånvaron av tävlingar (och träning) har påverkat simmarna olika. Man behöver 

träna på att tävla för att kunna tävla på riktigt. Vi hoppas att vi kan återuppta tävlandet under sen-våren 

2021. 

Ansvarig tränare under januari-augusti har varit Lejla Ladjarevic, assisterande tränare Oskar Strömberg 

och Cecilia Wallén. Från september tog Gunnar Wismar över Lejlas roll som tränare för gruppen. 

Sum-Sim gruppen  

Klubbens näst högsta grupp. Gruppen har haft simmare i åldern 12-15 år med en stor spridning i 

biologisk ålder. Sum-Sim har tränat tillsammans med Mästerskapsgruppen. Simmarna har fått jobba 

med målsättningar med fokus på både tränings- och tävlingsmål som simmaren och tränaren 

tillsammans har jobbat efter. Gruppen har tränat mycket fart med fokus på anaerob träning utan att 

göra avkall på aerob träning vilket är av stor vikt i denna ålder. 

Sum-Sim gruppen har erbjudits 5 pass/vecka med landträning till varje pass.  

Gruppen åkte tillsammans med Mästerskapsgruppen och simiadengrupperna på uppstartsläger/kick-off 

i Åhus slutet av augusti. 

Vi kan konstatera att frånvaron av tävlingar (och träning) har påverkat simmarna olika. Man behöver 

träna på att tävla för att kunna tävla på riktigt. Vi hoppas att vi kan återuppta tävlandet under sen-våren 

2021. 

Under 2020 Lejla Ladjarevic varit ansvarig tränare i Sum-Sim. Oskar Strömberg och Cecilia Wallén har 

varit assisterande tränare. Från september ersatte Gunnar Wismar Lejlas roll som tränare för gruppen. 

Simiaden Blå  

Simiaden Blås största fokus har varit teknikträning. Teknik i samtliga simsätt har praktiserats men 



simmarna har även fortsatt träna teknik på sina starter och vändningar. Förutom teknikträning har 

träningen varit inriktad på fartträning. Simmarna har fått lära sig simma på olika fart samt hur man bäst 

bibehåller tekniken. 

Gruppen har erbjudits fyra-fem simpass/vecka med anslutande landstyrka till varje pass. Simpassen har 

varit mellan 75 och 120 minuter långa och landstyrkan har varit 30 minuter. 

I oktober genomfördes ett UGP i Lödde enligt gällande restriktioner och vi har också kunnat genomföra 

några få interna sanktionerade tävlingar under hösten.  

Vi kan konstatera att frånvaron av tävlingar (och träning) har påverkat simmarna olika. Man behöver 

träna på att tävla för att kunna tävla på riktigt. Vi hoppas att vi kan återuppta tävlandet under sen-våren 

2021. 

Under våren 2020 har Lejla Ladjarevic varit ansvarig tränare och från augusti tog Emilia Johnson över 

ansvaret för gruppen. 

Simiaden Vit  

I gruppen tränas mycket teknik i alla simsätt för att kunna tävla regelrätt. Det tränas mycket ”fartlek” 

under träningen vilket innebär att lära simmarna simma på olika farter främst på korta distanser (15-25 

meter upp mot 50 meter) Under året har tränarna arbetat med att väcka intresset för att tävla. Tävla 

ska vara roligt och lustfyllt. Tränarna har med hjälp av tävlingsinslag på träningarna och med deltagande 

på interntävlingar försökt få simmarna att våga tävla utanför SK Löddes regi. 

Gruppen har erbjudits tre simpass/vecka med anslutande landstyrka till två av passen. Simpassen har 

varit mellan 60 och 90 minuter långa och landstyrkan har varit 15-30 minuter. 

Under 2020 har Filippa Dihle varit ansvarig för gruppen.  

Simiaden Gul  

I Simiaden Gul är teknik och fart huvudfokus. Tränarna fokuserar på att lära simmarna att träna simning 

på ett lekfullt och roligt sätt. Tävlingsmoment tränas på träning för att förbereda simmarna på att tävla. 

Gruppen tävlar främst på tävlingar i klubbens regi men även ett par tävlingar/år externt hos närliggande 

klubbar. Gruppen har erbjudits tre simpass/vecka med anslutande landstyrka till ett av passen. 

Simpassen har varit 60 minuter långa och landstyrkan har varit 20 minuter. 

Under 2020 har Emma Persson varit ansvarig för gruppen.  

Masters/vuxengrupper  

Vuxenverksamheten har under 2020 minskat i antalet medlemmar. Framförallt under hösten när 

restriktionerna stängde ner vuxenverksamheten helt. Vuxengrupperna bedrivs som träningsgrupper 

och erbjuds träning terminsvis. Träningsgrupperna var indelade i olika nivåer: 

Nybörjargrupp, Fortsättningsgrupp, Avancerad grupp samt PRO-grupp. Totalt har det varit ca 30-35 

stycken medlemmar/termin i vuxengrupperna. 

Vuxenverksamheten har haft träningar under 2020 förlagda på måndag till torsdag samt lördag. Lejla 



Ladjarevic har varit ansvarig tränare för fortsättningsgruppen och har ansvarat för 

gruppsammansättningar och anmälningar. Marie Eklund har skött all kommunikation som rör dessa 

grupper. Tränare i verksamheten har varit Elliot Larsson och Filippa Dihle. 

Mastersgruppen har under året tränat måndags- och torsdagskvällar under en timme. Gruppen varierar 

i storlek per vecka men totalt är det drygt 10 stycken masterssimmare. En stor del av simmaren har varit 

med i många år och vi hoppas kunna få in fler yngre mastersimmare också framöver. 

  



Arrangemang/Tävlingar  

Trots pandemins framfart fick vi möjlighet att anordna en del tävlingar under 2020. Det blev två tävlingar 

med externa klubbar under hösten, Lödde Cup och UGP.  

Utöver detta annordnade vi ett antal interntävlingar för våra simmare. Vi tror mycket på detta koncept 

även efter pandemin, både för att våra simmare ska få fler möjligheter att tävla, minska kostnaderna 

genom att arrangera tävlingar själva samt att hålla igång kompetensen hos våra funktionärer. Både då 

avseende regelverk och förmågan att få tekniken att fungera i den automatiska tidtagningen. 

På grund av rådande omständigheter arrangerade vi detta år inte klubbmästerskap och lucia samt inte 

heller vårt årliga sponsorsim. 

Måndagstävling februari 

Vi provade ett nytt koncept med en interntävling en måndagskväll. Blev ett lyckat arrangemang med 

många simmare och många nya funktionärer som fick prova på i en inte alltför stressad miljö! 

Sommarsimmet juli 

Vårterminen avslutatades med ytterligare en interntävling, denna gång endast för vår högsta grupp! 

Efter alla inställda tävlingar under våren var det trots det minimala formatet, kul att våra simmare fick 

prova på att sätta personliga rekord efter allt träningsslit under våren! 

Lödde Delfincup september 

I pandemins fotstpår fortsatte vi med en interntävling för våra simmare. Många av våra simmare älskar 

att tävla och vi tycker det är viktigt att i alla fall ge någon form av möjlighet till detta trots rådande 

omständigheter. 

Lödde Cup oktober 

I ett minimalt format med endast tre inbjudna klubbar och strikt följande de aktuella rekommendationer 

i pandemins fotspår arrangerde vi Lödde Cup detta år på ett utmärkt sätt. Vi valde att endast tävla under 

en dag och vi delade upp simmarna, de yngsta på morgonen, de äldre på eftermiddagen. Detta år 

införde vi även ett nytt koncept att vi inte delade ut guld, silver och brons till de yngsta utan istället så 

fick alla medalj! 

UPG 1 oktober 

SK Lödde fick ytterligare en gång äran att arrangera Ungdoms Grand Prix för Skånes bästa ungdoms 

simmare i åldern 12-18 år. Tillsammans med Skånesim och deras tävlingsledare Per Edvinsson 

arrangerades tävlingen på ett smittsäkert och effektivt sätt. Simmarna delades upp, damerna en dag 

och herrarna en annan. I omklädningsrum och runt bassängen hade vi dedikerade zoner för respektive 

klubb. Vi valde även att inte hålla prisutdelningar.  

Återkopplingen från Skånesim efter tävlingen var positiv, både generellt kring utförandet och specifikt 

angående hur vi smittsäkrat arrangemanget. 

 



Lödde Cup Christmas and New Year Edition 

Under julhelgerna arrangera vi även två små interna tävlingar för våra simmare. Denna gång i nytt 

format med minimalt med bemanning runt kanten och manuell tidtagning. Trots detta var simmarna 

nöjda att få lite bekräftelse på allt slit under hösten med många personaliga rekord! 

 

  

  



Funktionärer  

Simklubben är alltid i ett stort behov av ideella insatser för att ha möjlighet att arrangera våra 

arrangemang. Ett antal nya blev involverade detta år samtidigt som ett antal tackade för sig. Innan 

pandemin slog till under våren hade vi en interntävling under februari  med många nya gulklädda 

funktionärer runt kanten. Var en fröjd för ögat. 

Funktionärsutbildning anordnas i januari med Stefan Persson som utbildare. Vi tackar Stefan för att han 

ställer upp och håller i dessa utbildningar! 

Ett speciellt tack detta år skickar vi till familjen Ranevi (Mats och Annette) som fortsatt ställer upp kring 

våra arrangemang och tillhandahåller välbehövlig erfarnenhet från tidigare arrangemang! 


