
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 

 

2009-01-01 – 2009-12-31 

Simverksamheten 

2009 har återigen varit ett positivt år i förändringens tecken för SK Löddes simverksamhet. Vi 

har under året varit cirka 430 aktiva medlemmar.  

Under vårterminen var Josefine Jönsson och Sofia Gullwi ansvariga för Utbildningsgrupperna 

och under höstterminen var Sandra Eriksson ansvarig för alla Utbildningsgrupperna. Ett stort 

tack till alla tre. Simträningen i utbildningsgrupperna har, i enlighet med Svenska 

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

nivåuppdelad verksamhet med Minisim, Lära Simma och Simma Bättre för de yngsta. Därefter 

har Crawlskolan och Medleyskolan tagit vid innan simmarna är mogna för någon av de 

tävlingsgrupper vi bedrivit.  

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

tävlingsgrupperna har varit Tommy Lindell. Cirka 70 simmare har under 2009, tävlat utanför 

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

planet. 

Utbildningsgrupperna 

Minisim har under vår och höst varit 5 grupper med totalt 62 barn under vårterminen för att 

sedan öka något till 70 barn under höstterminen, barnen i Minisim är från 3 år. Målet för 

minisim är att skapa vattenvana genom mycket lek och sim. All undervisning har skett i den 

lilla bassängen där varje lektion har varit 40 minuter lång under våren men endast 30 minuter 

under höstterminen. Lektionen kortades ner då ansvariga i samråd med instruktörer tyckte det 

räckte för de små barnen att leka under 30-35 minuter. Vidare kunde fler barn erbjudas plats 

och på så vis kön kortas ner. Utvärdering av detta kommer att ske inför våren 2010. När 

barnen klarat provet för baddaren och uppnått vattenvana går de vidare i utbildningssteget till 

klubbens nästa grupp som är Lära Simma.  

Lära simma har under våren 2009 haft 11 grupper med totalt 165 barn och under hösten 

2009 var det 160 barn fördelat på 12 grupper, ca 12-14 barn/grupp, barnen i Lära simma är 

från 4 år. Målet för Lära simma är 10 meter på djupt vatten. I Lära simma utövas bröstsim och 

ryggsim med fokus på vattenvana men leken är också ett viktigt inslag i varje lektion. Den 

största delen av undervisningen sker i den lilla bassängen men vid enstaka tillfällen simmar 

även barnen med instruktör i 25meters- bassängen. Grupperna har haft undervisning 1 gång/ 

vecka, lördag eller söndag. 

Simma Bättre är steget vidare från Lära simma, krav för att gå i denna grupp är att klara 

minst 10 meter på djupt vatten. I Simma Bättre tränas bröstsim upp så att barnen klarar 

simma minst 100 meter. I simma bättre utövas även ryggsim och barnen får lära sig att dyka. 

Största delen av lektionen sker på djupt vatten men även lilla bassängen används. Leken är 

fortfarande ett viktigt inslag i varje lektion. Under våren samt hösten 2009 var det 4 grupper 

med totalt 60 barn, undervisning har skett 1 gång/ vecka och varje lektion har varit 50 

minuter lång. 

Ansvarig instruktör för Minisim och Lära Simma våren och sommaren 2009: Josefin Jönsson 



Assisterade instruktörer hösten och våren2009 : Sofia Eggeling, Caroline Persson, Amelia 

Grahn, Meit Khowhenghua, Anna Ademar. 

Ansvarig under hösten 2009: Sandra Eriksson genom Anna Ademar och Sofia Eggeling. 

Intensivsimkola sommaren 2009 var under veckorna 26-28, måndag-fredag varje lektion 

var 50 minuter lång. Det var två grupper med vardera 8 barn, ansvarig instruktör var Josefin 

Jönsson och assisterade instruktör var Sofia Eggeling. Barnen erbjöds efter avslutad 

sommarkurs att delta i simklubben Löddes grupp Lära simma för att vidare lära sig simma 

ännu bättre under hösten.  

Crawlskolan är steget vidare från Simma Bättre, den största rekrytering till dessa grupper 

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

våren var det precis som under hösten ca 60 barn fördelat på tre grupper. I crawlskolan 

utvecklar vi tekniken på bröstsim, vidare utvecklar vi även vattenvana och vattenkänsla i form 

av bland annat flytövningar. Barnen får lära sig ryggsim och crawl och träna på att starta, det 

vill säga dyka med ett startkommando. I crawlskolan har målet varit 25 meter crawl med start 

och målgång samt simborgarmärket.  

Medleyskolan är sista steget i klubbens utbildningsgrupper. Under våren var det 28 barn 

fördelat på 2 grupper och under hösten var det 31 barn på 2 grupper. I medleyskolan utvecklar 

vi simtekniken på samtliga 4 simsätt, tränar även start och vändningar på respektive simsätt. 

Mål för gruppen är att klara kilometermärket samt diverse teknikmål som gruppen har. Under 

våren 2009 hade medleyskolan ”hemmaläger” som var mycket uppskattat.  

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

Detta är en mycket uppskattad tävling, och som flest var det totalt 42 barn som deltog på en 

utmanare-tävling. Det var otroligt roligt att se så många barn och föräldrar i simhallen 

samtidigt. På utmanaren få barnen simma 25 eller 50 meter på respektive simsätt (beroende 

på uppnådda brons-silver-guld mål). Tack till alla föräldrar som gjort denna tävling möjlig, tack 

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

Många simmare i crawl-och medleyskolan medverkade även på KM, där flertalet tog hem ett 

par medaljer.  

Ansvarig tränare våren 2009: Sofia Gullwi 

Ansvarig tränare hösten 2009: Sandra Eriksson 

Assisternade tränare: Meit khowhenghua, Sarah Ryderheim, Sofia Eggeling, Erik Åkesson. 

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

är ni som lär barnen att simma och det är ni som ger banren ett fortsatt intresse för simning -  

Tack för bra jobb under året 2009. 

 

Tävlingsgrupperna 

C-gruppen  

När våren startade 2009 så stod C-gruppen som en stor stark grupp och tränare. Ca 25 

simmare och 3aktiva tränare på kanten i Simone Andersson, Elin Atlas Björklund och Helena 

Bengtsson. Vi startade den långa tävlingssäsongen på Dronksim så ”Dronkskörden” blev stor 

både individuellt och i lag.         

C-grupper tränade och tävlade på bra hela våren, mycket fina framgångar både individuellt och 

i lag på tjejsidan på vårsimiaden! Vi avslutade sedan sommaren med att simma LH-Games där 

det igen blev många fina tider i långbana och placeringar. 

Hösten började vi ordentligt med att åka på ett 4dagars uppstartsläger i Kristianstad. Och med 

en ny trupp efter många uppflyt till B-gruppen, ny förstärkning från medleygruppen och ett 

toppen läger i ryggen så kunde inte hösten gå fel. Med lyckad medverkan på 

seriesimsomgångarna och våra målsättningstävlingar i november, vikingadoppet och 

Höstsimiaden där det blev medaljer i olika valörer. Och ett avslutande alltid lika spektakulärt 

KM.                                                                                 

Så kan vi bara sammanfatta året 2009 som BRA! 

 

 



B-gruppen 

B-gruppen har under verksamhetsåret 2009 varit 20-22 ungdomar i åldern 11-15 år. 

Simmarna har erbjudits simträning fem pass i veckan om totalt 10 timmar samt 

landträningspass 3 gånger per vecka á 30 minuter. Simmarna har utvecklats mycket bra under 

året 2009 och satt många nya personbästa på såväl tävlingar i Skåne som runt om i övriga 

Sverige och även kammat en hel drös av priser. Simmarna har deltagit på allt ifrån mindre 

tävlingar som poängsim till distriktsmästerskap samt Sum-Sim. B-gruppen simmare har varit 

den största delen av serie-sims laget som simmat mycket bra under året. 

Ansvarig tänare för B-gruppen våren 2009 var Rasmus Brock med stor hjälp av Simone 

Andersson under hösten var det Sandra Eriksson som var ansvarig med hjälp av Rasmus 

Brock. 

Läger verksamhet har förutom de som representerat klubben på Sum-Sim läger även varit ett 

uppstarts läger augusti 2009 i Degeberga, ett mycket lyckat och roligt läger.  

A-gruppen 

Under verksamhetsåret har A-gruppens 22 simmare, givits chans att bedriva simträning 6-7 

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

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

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

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

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

övriga Sverige. Se bilaga. 

De allra flesta har under året fixat en mängd nya personbästanoteringar och totalt på A-

gruppen blev det en bit över 500 st. samt en mångfald av medaljer och nyttopriser. Bäst har 

det gått för (i ett Nationellt perspektiv) Mikael Ramkvist som tog SK Löddes första guld på 

senior SM. Det gjorde han på 100m ryggsim vid Ute SM i Linköping. Dessutom fixade han 

bronsmedaljen på samma SM, gällande 50m ryggsim. På samma SM tog Kristian Ramkvist  

hand om silvermedaljen på 200m bröstsim. Oskar Möller blev 2:a på Ute JSM i Linköping, 

gällande 50m bröstsim och Albert Brock blev fin 3:a på Sum Sim Riksfinal (USM) i Västerås. 

Se bilaga. 

Noterbart är också att Oskar Möller satte Skånskt Juniorrekord på 50m bröstsim vid två 

tillfällen samt att Kristian Ramkvist, Mikael Ramkvist och Oskar Möller vid 9 tillfällen fixade 

tider som var så pass bra, att de kom in på 20-bästa listan genom tiderna i Sverige. 

Se bilaga. 

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

bland de 24 bästa på Sum Sim Riks, SM och JSM, får vi nog stå ut med, men detta fantastiska 

simmarår, med allt vad det innebar fixade vi top 8 i Skåne respektive top 24 i sverige vid hela 

6 tillfällen.  

Under 2009 tog vi 26 medaljer och 109 A-finaler gällande de Nationella och Regionella 

mästerskap som vi deltog i.  

Se bilaga 

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

Lägerverksamhet 

Utöver lägerplatser i Skåne (i Skånesims regi), för de simmare som fick chans att representera 

klubben (se bilaga), var gruppen på ett mycket lyckat uppstartsläger i Sabadell, Spanien. 

Se bilaga. 

Övrigt 

Med stolthet och glädje kan vi konstatera att vi under 2009 hade 8 simmare i åldrarna 21-27 

som tävlade för SK Lödde. Att inte alla bedriver merparten av sin träning i Löddeköpinge, är 

kanske inte så konstigt med tanke på arbete och skola. Bl.a. är Kristian och Mikael Ramkvist 

kvar i Norfolk-USA, Andreas Holmskov i Göteborg och Fredrik Sörensson i Uppsala.  



 

Utbildningar för tränare 
 

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

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

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

 

2009 har SK Löddes tränare genomgått följande kurser: 

Sofia Eggeling och Filippa Sylvander har gått den grundläggande kursen ”Introduktion till 

simlärarkandidat och Teknikskoleinstruktör”. Josefin Jönsson deltog i kursen ”Simlärarkandidat” 

under våren och fortsatta sen under Magnarps-veckan med  ”Ungdomstränare 9-13 år” där 

även Meit Khowhenghua deltog. I Magnarp deltog Anna Ademar i kursen 

”Teknikskoleinstruktör”. 

 

Konferenser 

 

Tommy Lindell och Björn Lundin deltog i Svenska simförbundets tränarkonferens i Täby i mars 

och Björn representerade SK Lödde när Skånes simmarting genomfördes i augusti.   
 

Tävlingskommittén 

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

Cup på hösten. Tävlingar som i år lockade stora startfält 

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

deltävling i Seriesim division 2. 

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

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

Lucia. Föräldrarna kunde tillsammans med barnen delta i en familjelagkapp. Även i år bidrog 

tävlingsgrupperna med underhållning. Arrangemanget blev väldigt uppskattat.  

Under 2009 utbildades nya tävlingsfunktionärer och distriktsfunktionär. All utbildning har skett 

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

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

hjälpt oss på våra tävlingar. 

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

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

och gärna återkommer. 

Sponsorkommittén 

Den ekonomiska krisen fortsatte under 2009, och har mycket tydligt påverkat viljan hos 

sponsorer att medverka till SK Löddes verksamhet. Detta trots att SK Lödde är ett start 

varumärke med stark lokal anknytning. Tack vare en stor arbetsinsats av Leif Ademar med att 

bearbeta nya och gamla sponsorer, så har dock påverkan begränsats till att endast någon 

skyltplats står tom.  

Sponsorkommitten vill också rikta ett stort tack till Mats Larsson, som ordnade så att SK Lödde 

fick hjälpa till när företaget där Mats jobbar skulle flytta. Detta gav ett rejält, och mycket 

välkommet tillskott i kassan. Flytten genomfördes i december och A- och B-gruppens simmare 

med föräldrar hjälptes åt. 

Vi hoppas att fler kan inspireras av detta och involvera föreningen i olika företags aktiviteter, 

och på detta sätt öka sponsors intäkterna. 

 

 



Arrangemangskommittén  

Vi har under 2009 års hemmatävlingar stått för arrangemangen och organisationen runt 

funktionärsfika, samt inköp och shopverksamhet. Tillsammans med föräldrarna i 

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

det upplevts positivt. 

 

Året har också innehållit olika specialarrangemang: 

 

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

fiskedamm, och såpbubblor. Det blev även i år ett uppskattat evenemang. 

 

I mitten av november ordnade vi den andra traditionella höstfesten för bara simmarföräldrarna 

i tävlingsgrupperna. Vi var ett 30-tal som hade en trevlig kväll tillsammans 

 

I samband med KM den 6 december hade tävlingsgrupperna lite uppträdanden, diverse priser 

delades ut och vi firade Lucia i vanlig ordning, med tåg och skönsång. 

 

Tillflödet av engagerade föräldrar till kommittén har under året varit gott. 

 

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

funktionärsfika, samt inköp och shopverksamhet. Tillsammans med föräldrarna i 

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

det upplevts positivt. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft 9 styrelsemöten. Vid styrelsens sammanträden kallas 

representanter för de olika kommittéerna samt chefstränare och kanslist för att rapportera och 

närvara under sammanträdenas inledande informationspunkter, därutöver har simmarna 

möjlighet att närvara med två representanter på styrelsens sammanträden. Just 

simmarrepresentationen är särskilt betydelsefull eftersom den innebär ett direkt 

informationsutbyte mellan kärnan i verksamheten, simmarna, och styrelsen.  

De olika styrelseledamöterna, och suppleanterna, har ansvarat för olika delar av de områden 

som krävs för att en ideell förening skall kunna fungera och bedriva verksamhet. De olika 

ansvarsområdena har under året varit; Ekonomi, Simning/Instruktörer, Funktionärer, 

Klubbstuga/Datorer/Tävlingsanordning, Sponsring samt Information.  

För att sprida arbetsuppgifterna och för att ge fler möjlighet att bidra med insatser för 

klubbens fortsatta utveckling har kommittéarbete bedrivits även utanför styrelsearbetet. De 

olika kommittéerna som varit verksamma under året är Tävlings-, Arrangemangs-, Sponsor- 

samt Sim och Lägerkommittéen. 

Under året har styrelsen arbetat med att försöka föra ut mer arbetsuppgifter utanför 

styrelsemötena för att använda mötestiden mera effektivt med inriktning på beslut och frågor 

av framtidsorienterad karaktär. Styrelsen har kommit en bit på väg i detta arbetssätt men det 

finns mer att göra. 

Tidigare i denna verksamhetsberättelse beskrivs hur de olika simverksamheterna utvecklats 

under året, allt från simskolor till medleyskolor och vidare till tävlingsverksamhet ifrån våren 

2010 med allt från en D-grupp vidare till en A-grupp. Det sjuder av verksamhet på alla plan i 

klubben och med bättre tillgång till bassängtid i simhallens stora eller/och lilla bassäng hade 

än fler barn och ungdomar kunnat utveckla sin simning och fått erfarenhet av hur det kul det 

är att vara verksam i en ideellt arbetande idrottsklubb.   

De idrottsliga resultaten har varit goda eller till och med mycket goda i ett nationellt perspektiv 

med medaljörer på SM, JSM och Sum Sim (Svenska Ungdomsmästerskapen i Simning). På det 

regionala planet har klubben kunnat ställa ett fulltaligt seriesimslag på startbryggan för 

deltagande i det traditionella skånska seriesimsystemet. Klubben gick in i år 2009 i den första 

divisionen och tävlar för närvarande i den andra divisionen med goda möjligheter att återta en 

plats i högsta divisionen efter vårsäsongen 2010. I seriesimmet är förvisso inte 

divisionstillhörigheten det mest väsentliga, viktigare är att barnen och ungdomarna får lära sig 



att tävla och ofta gör sin bortadebut i just seriesimmet.  

Det är glädjande att kunna konstatera att den växande verksamheten och de goda idrottsliga 

prestationerna har kunnat ske med en ekonomi under kontroll som dessutom genererat ett 

positivt överskott, ett överskott som naturligtvis förs in i klubben för fortsatt utveckling av 

klubben och dess simmare. 

I denna del av verksamhetsberättelsen vill Styrelsen ta tillfället i akt och tacka alla tränare och 

instruktörer, funktionärer, kommittémedlemmar samt kanslipersonal och övriga som på ett 

eller annat sätt bidragit till att våra barn och ungdomar kunnat fortsätta att utvecklas som 

simmare och som individer i klubben.   

Med en stark tro på en fortsatt god utveckling för Simklubben Lödde överlämnar härmed 

Styrelsen verksamhetsberättelsen för 2010 till årsmötet för godkännande.  

 

Löddeköpinge i februari 2010. 
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