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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 

 

2011-01-01 – 2011-12-31 

  

Simverksamheten 

Under 2011 har vi börjat skörda frukten av att få ett vinstdrivande företag som 
entreprenör för Tolvåkersbadet. Kontakterna med Medley har varit många och 
alla problem som har uppkommit har inte varit helt lätta att lösa. 

Ett av de problem som vi inte har funnit någon lösning på, är att det är svårt 
att utveckla och utöka simverksamheten eftersom våra bantider inte längre är 
förhandlingsbara.  

 

Klubbens verksamhet bygger till stor del på ideellt arbete och det finns en del 

som föredömligt lägger många timmar av sin fritid för att vara klubben 
behjälplig. Klubben har under året arbetat med att få fler engagerade under 
devisen, ju fler som engagerar sig desto mindre insats av varje enskild individ. 

 

I slutet av året startades en mastersgrupp. Intresset från "gamla" simmare 

visade sig vara stort och dessa tränar sent på kvällen två gånger i vecka. Från 
simmarna finns det uttryckta förhoppningar om att kunna deltaga i olika 
tävlingar. 

 

Under slutet av året rekryterades Martin som vikarie för Sandra som under 
2012 kommer att vara föräldraledig. Martin kommer att börja sitt vikariat 

innan Sandra påbörjar sin ledighet för att infasningen skall kunna ske så 
smidigt som möjligt. 

I övrigt gällande tränare- och instruktörskåren har det inte varit helt lätt att få 
alla positioner besatta. Dock har allt till sist löst sig på bästa möjliga sätt och 
många är de som förtjänar ett stort tack för sitt engagemang. 

 

Vår huvudtränare, Tommy Lindell, har under året påbörjat en nystartad 
högskoleutbildning för att om möjligt bli en ännu bättre tränare och 

simverksamhetsansvarig.  

  

Utbildningsgrupperna 
 
Under 2010-2011 arbetade ansvarig för utbildningsgrupperna, Sandra 

Eriksson, fram en ny simlinje i SK Lödde. 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 en god beläggning i grupperna generellt. På söndagar och 
måndagar var grupperna i stort sett fulla, men på lördagar hade vi något färre 
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barn i grupperna. Dessa tider är helt enkelt mindre populära.  

 
Baddaren har under hösten 2011 bedrivits i 3 grupper med totalt 30 barn 

fördelat på 8-12 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 2011 haft 9 grupper om totalt 108 barn. 

Grupperna har varierat i storlek från 9-14 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) 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 2011 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 2011 har det varit 4 grupper i Guldpingvinen 

med totalt 42 barn, ca 7-13 barn/grupp. Guldpingvin har under 2011 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 2011 hade vi tre Fiskengrupper med totalt 33 barn. Fisken har 

under 2011 haft lektion 1 gång/vecka á 45 minuter.  

  
Hajen är steget efter Fisken, och här är målsättningen är att uppnå 

”simkunnighet”. Definitionen för ”simkunnighet” är att kunna falla i vattnet, ta 
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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 2011 fanns det två Hajengrupper med 17-19 barn i 
grupperna (under 2010 fanns endast en Hajengrupp) Hajen har haft lektion 1 

gång/vecka á 45 minuter.



 

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 och även introduktion till starter och 

vändningar. Vi vill visa på att simning är en rolig tävlings- och motionsform.  

Utmanaren är klubbens interntävling för våra yngsta simmare i 
Teknikgrupperna. Detta är en mycket uppskattad tävling. På utmanaren få 

barnen simma 25 eller 50 meter på respektive simsätt (beroende på 
uppnådda brons-, silver- och guldtider). Tack till alla föräldrar som gjort 

denna tävling möjlig. Tack för att ni hjälpt till med tidtagning och tack för all 

support på kanten.  

Teknik 1 och Teknik 2 (dessa två grupper är nivåmässigt likadana) är 
steget efter Hajen. Barnen ska alltså vara ”simkunniga” (se definition ovan) 

när de börjar. Den största rekryteringen till dessa grupper sker internt men 

det finns även barn som kommer utifrån som vi varmt välkomnar.  

Här vill vi utveckla god simteknik på främst ryggsim, crawl och bröstsim, 
lära barnen grunderna i fjärilskick (i rygg- och magläge), lära barnen att 

starta/dyka från pallen, lära barnen grunderna i vändningar för ryggsim, 
bröstsim och crawl, utveckla god simkondition samt lära barnen 

andningskontroll i bröstsim samt crawl. Slutmålet är att klara Plaketten 

brons.  
Under hösten 2011 fanns det 16 barn i Teknik 1 och 12 barn i Teknik 2.  

Teknik 1 och Teknik 2 har lektion 1 gång/vecka á 60 minuter, och den är 
förlagd till måndagar respektive söndagar.  

  
Teknik 3 och Teknik 4 är sista steget i klubbens utbildningsgrupper. Här vill 

vi utveckla god simteknik i de fyra simsätten, lära barnen att starta från kant 
och pall i samtliga simsätt, lära ut vändningar i samtliga simsätt, utveckla 

god simkondition, lära barnen god andningsteknik i samtliga simsätt samt 
introducera tävling som ett lekfullt moment i träningen. Slutmålet är att klara 

Plaketten silver.  
Under hösten 2011 fanns det 8 barn i Teknik 3 och 8 barn i Teknik 4.  

Teknik 3 och 4 har lektion 2 gånger/vecka á 60 minuter, och den är förlagd till 
måndagar och söndagar.  

 

Intensivsimkola sommaren 2011 erbjöds till samtliga medlemmar samt 
barn i våra köer. Eftersom vi inte fick tillgång till banor på Tolvåkersbadet 

eller Vikenbadet hölls simskolan utomhus på Sjöbo havsbad i Barsebäck. 
Sommarsimskolan bedrevs under veckorna 27-29, måndag-torsdag. Varje 

lektion var 35 minuter lång, där två grupper var Silverpingvin och en var 
Guldpingvin. Silverpingvinengrupperna hade 6 respektive 3 deltagare medan 
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Guldpingvinen hade 3 deltagare. Efter avslutad kurs erbjöds alla barn plats till 

höstens simskola. 
 

Simlinjens instruktörer under 2011:  
  

 

 
 

Stort tack till alla duktiga tränare i utbildningsgrupperna som alla gör ett 
fantastiskt jobb. Det är genom er barnen får en rolig och lärorik termin. Ni 

ger dem ett fortsatt intresse för simning. Ni är guld värda. Tack för ett 
fantastiskt jobb simåret 2011. 

 

Tävlingsgrupperna 

 

D-gruppen bildades under 2010 och har under 2011 utvecklats till en en 
riktigt härlig tävlingsgrupp. Detta är första steget efter avklarad Simlinje. 

Under året har det varit ca. 20 simmare i gruppen i åldrarna 8 – 12 år, som 

har haft möjlighet att träna simning tre gånger/vecka. Dessa dagar har varit 

måndagar, tisdagar och fredagar. Vid två av dessa tillfällen har de också i 
samband med simningen, tränat styrkegymnastik. 

Tävlingsplatserna för gruppen har mestadels varit i regionen, men även på 
andra platser i Skåne. 

 

Utöver träningar, tävlingar och sociala aktiviteter vid sidan av simningen, har 
även gruppen hunnit med ett uppskattat uppstartsläger i Röstånga. Detta 

läger genomfördes i augusti och tillsammans med C-gruppen. ”Ett par” av 

simmarna, har även fått chansen att under året träna tillsammans med C-
gruppen. Utöver träningarna på Tolvåkersbadet, har simmarna fått träna på 

Vikenbadet i Furulund samt Citadellbadet i Landskrona. Simmarna har även 
jobbat för att dra in pengar åt klubben via Sponsorsim och att jobba på Max 
hamburgerrestaurang i Löddeköpinge. 

Tränare Grupper Ansvarig/Assisterande
Johanna Eggeling Fisk, Haj, Teknikskola Ansvarig 

Elin Lindeberg Fisk, Haj, Teknikskola Assisterande

Sofia Eggeling Teknikskola, silver- och guldpingvin, fisk Ansvarig 

Tobias Mähl Teknikskola Assisterande

Filippa Sylvander Silver- och guldpingvin, fisk

Baddare, Silver- och guldpingvin Assisterande (måndagar)

Caroline Persson Baddare, Silver- och guldpingvin

Rebecka Sylvander Baddare, Silver- och guldpingvin Assisterande

Hannah Linander Baddare, Silver- och guldpingvin, fisk, haj Assisterande

Louise Albäck Silver- och guldpingvin, fisk Assisterande

Anna Ademar Baddare, Silver- och guldpingvin

Elias Rodman Fisk, Haj, Teknikskola Assisterande

Ansvarig (lördagar)

Ansvarig 

Ansvarig 
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Ansvarig tränare för gruppen har varit Anna Ademar och till sin hjälp har hon 
haft Elias Rodman och Sandra Eriksson. 

 

C-gruppen hade under 2011 ett mycket bra år, gällande tränings- och 

tävlingsutveckling. Under året har det i denna grupp varit ca. 20 simmare i 
åldrarna 11 - 13 år, som har haft chansen att träna simning 4 gånger/vecka. 
Under tre 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 Röstånga. 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 vuia 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 och Anna Lundberg. 

 

B-gruppen har under året fortsatt visa fin utveckling gällande träning och 
tävling. Under året har det i denna grupp varit ca. 20 simmare i åldrarna 12 - 

15 år, som har haft chansen att träna simning 5 pass/vecka. Under tre av 
dessa tillfällen har de också genomfört landstyrka. 

Träningsdagar har varit; måndagar, tisdagar, torsdagar, lördagar och 
söndagar. Simmarna har också blivit filmade med klubbens 

undervattenskamera, för att än mer av tränarna kunna analysera simteknik. 
Tränarna har också genomfört coachande individuella samtal och veckomöten 

(de allra flesta av måndagarna). Tävlingsplatser under året har varit; Skåne, 
Halland och Dalarna. 

 

Utöver träningar, tävlingar och sociala aktiviteter vid sidan av simningen, har 

även gruppen hunnit med ett uppskattat påskläger i Falkenberg. Lägret 

startade men att gruppen deltog på tävlingen Falkenberg Race. ”Ett par” av 
simmarna har även fått chansen att under året träna med A-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 Löddeköpnge. 
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Ansvarig tränare för gruppen har varit Sandra Eriksson och till sin hjälp har 

hon haft Louise Andersson, Helena Bengtsson, Tommy Lindell och Elin Atlas-
Björklund. 

 

Även A-gruppen har haft en fortsatt fin utveckling gällande träning och 
tävlingsresultat. Under året har det varit 18 simmare i åldrarna 14 – 21 år, 

som har haft chansen att simträna 6 pass/vecka. Utöver detta, har de haft 
chans att styrketräna 3 ggr/vecka. Antingen på Medleys gym, Kraftverket 

eller dyl. ”Ett par” av simmarna har även haft specialidrott på Polhemskolan 
och då fått chansen till ytterligare 2 simpass/vecka. 

Träningsdagar har varit; måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar, fredagar 
och lördagar. 

Utöver simträning har simmarna blivit filmade med klubbens 

undervattenskamera, för att mera noggrant kunna analysera varje simmares 
simteknik. Coachande individuella samtal och veckomöten har också varit en 
viktig del av ”träningen” under året. 

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

 

Utöver träningar, tävlingar och sociala aktiviteter vid sidan av simningen, har 
även gruppen hunnit med ett uppskattat påskläger i Jylland, Danmark. 

Utöver träningarna på Tolvåkersbadet har simmarna fått träna på Vikenbadet 
i Furulund, Burlövsbadet i Arlöv och Citadellbadet i Landskrona. 

Under året har Erik Åkesson fortsatt sina studier på Grand Valley State 
Univeristy, där han också fortsätter att utvecklas som simmare. 

Oskar Möller försöker att kombinera heltidsarbete med simningen och övriga 
går fortfarande på högstadiet eller gymnasiet. 

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 Tommy Lindell och till sin hjälp har 

han haft Björn Lundin och Helena Bengtsson. Ovärderlig hjälp har vi även 
detta år haft av Anna Lundberg, som de flesta av onsdagarna varit på plats 

på Tolvåkersbadet för att massera simmarna. Hon har även ställt upp som 
massör, på samtliga mästerskap (SM och JSM) under 2011.  

 

Utbildningar för tränare 

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

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

eller  tävlingsgrupperna. SK Lödde vill att alla tränare ska genomgå  

utbildningar via Skånes Simförbund och uppmuntrar till detta. Det innebär för 

2011 att alla aktiva tränare har genomgått minst två kurser. För att få delta i 
Skånes Simförbunds utbildningar måste man fylla 16 år under året. 2011 har 
SK Löddes tränare genomgått följande kurser:  
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Under sommarens klassiska "Magnarps-vecka" hade SK Lödde flera  

tränare på plats.  

Rebecka Sylvander gick simlärarkandidat del 1 och 2. Elin Lindberg,  

Sofia Eggeling och Filippa Sylvander gick Teknikskoleinstruktör del 2. 

  

I augusti representerade Björn Lundin, Sandra Eriksson och Anna  

Ademar SK Lödde vid Skånes simalltings möte i Helsingborg. SK Löddes 
huvudtränare Tommy Lindell har under hösten påbörjat en ny  

Högskoleutbildning vid Malmö Högskola och Växjö Universitet. 

 

Sponsorkommittén 

I år har sponsorgruppen arbetat fram en mall med olika nivåer för sponsorer. 

Styrelsen har börjat arbetet med att få fler sponsorer till klubben. Vi ser 
gärna att fler engagerar sig i sökandet efter sponsorer. 

 

Samarbetet med MAX hamburgerrestaurang i Löddeköpinge fortsätter. MAX 

är en stor sponsor till oss. Våra tävlingssimmare turas om att hjälpa till som 
MAX- värdar tävlingsfria helger. 

 

Under årets sponsorsim simmade våra tävlingssimmare in 58.650kr genom 
att simma 186150 meter. Vi simmade fler meter än 2010, men fick tyvärr in 
lite mindre pengar. 

Ett stort tack till Sparbanken Öresund, Coca-Cola Drycker Sverige AB, 
Barsebäck Management Partners AB, Holmbergs Vagn och Mekaniska AB, 

Brannebo Consulting AB, Tecai IT, Mariuts Bygg AB, Henkelstorps Mark & 
Sten, Bofab AB, Jan Lindén Konsult, Tunga Lyft, Ekopack samt släkt och 

vänner för att ni sponsrade oss i årets sponsorsim! 

 

Årets priser i Lödde Cup var extra många och fina. Tack alla som skänkte 
priser och tack till tävlings och arrangemangskommittén för allt ert arbete. 

 

Nytt för i år var att simmarna var aktiva och sålde julblommor för 

Tulpankungen och strumpor från New Body. Det blev 10.106 kr i förtjänst 
från Tulpankungen och 19.624 kr från Newbody. 

 

Simklubben har under 2011 sökt ett antal bidrag från Idrottslyftet för att 

stärka verksamheten och har totalt fått ca 65.000 kr. Klubben har fått bidrag 
på till initiativen ”Killar kan!”, ”Tjejer kan!”och ”Våga ANTI-dant!” samt att 

omorganisera vår simverksamhet i linje med SSF Simlinje. Initiativen har 
påbörjats och ska vara avslutade VT 2012. Inom ANTI-dant för att verka för 

en drogfri verksamhet har klubben marknadsfört RFs ANIT-dant initiativ 
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genom att sätta upp en skylt i simhallen, tagit fram tatueringar och tryckt 

logo på våra klubbkläder. Tatueringar har används på seriesimstävlingar 
under hösten 2011. ANTI-dant tatuering fås med gratis då man köper 

klubbtatueringen. 

 

Arrangemangskommittén 

Vi har under 2011 års hemmatävlingar stått för arrangemang och 

organisation runt tävlingarna i form av funktionärsfika, inköp och 
shopverksamhet, vi har även skött insamlandet och organiseringen av priser 

till Lödde cup. Agnetha har stått för inbjudningar till tävlingarna, insamling av 
anmälningar och hon har skött Grodan under samtliga tävlingar. Tillsammans 
med föräldrarna i tävlingsgrupperna har vi bemannat både fika och shop.  

 

Året har också innehållit olika specialarrangemang: 

 

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

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

 

Söndagen den 11 december var det återigen dags för KM. I pauserna mellan 
tävlingarna var det utmärkelseutdelningar och avtackningar.  De regelrätta 

tävlingarna följdes av old boys och old girls och tränartävlingar.  Efter 
tävlingsgruppernas uppvisningar följde ett stämningsfullt luciatåg som 

avslutades med en gemensam fika. 

 

Styrelsen 

Året började med att de tyngre posterna i styrelsen besattes av nya 
ledamöter. Detta innebar en viss inkörningsperiod där rutiner skall hittas och 

kontakter skall knytas. Som följd av detta fick visionsarbetet under årets 
första hälft stå tillbaka.  

 
Styrelsen började med ett uppstartsmöte där vi klart utsåg ansvariga för 

olika ansvarsområden. De ansvarsområden som finns inom styrelsen är : 
 

 Kontakter med Medley och Kävlinge kommun  -  Magnus Rosenqvist 
 Ekonomi – Richard Johnsson 

 Personalansvar – Tony Heyman 
 Tränare och instruktörer – Mari Ekelund 

 Webmaster – Simon Skog 

 Lokaler – Björn Rodman 
 Sponsorer och försäljning – Mattias Gyllander, Anette Gustavsson och 

Annette Ranevi 
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Klubbens ekonomi har stått i fokus och styrelsen har koncentrerat en stor del 

av sitt arbete på att försöka öka klubbens intäkter och att kostnadsmässigt 
optimera simverksamheten. 

 
Under det gångna året har styrelsen tagit fram tre kategorier av 

sponsorpaket och arbetat med att ta fram en struktur för att framöver 
förbättra förutsättningarna för att kunna öka föreningens sponsorintäkter. 

 

Under året har föreningen med hjälp av medlemmar framgångsrikt sålt 
produkter från Newbody och Tulpankungen som är nya inslag i jakten på att 

öka föreningens intäkter. 
 

När det gäller föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till separat 
årsredovisning för verksamhetsåret 2011. 

 
Styrelsen vill till sist tacka alla de som på något sätt bidrar med att göra det 

möjligt att bedriva klubbens verksamhet. Det är alltid lika glädjande att se 
engagemanget i bassängen, på kanten av bassängen och utanför simhallen. 

 
Med en förhoppning om att ännu fler vill finna glädjen med att engagera sig i 

våra ungdomars stora intresse överlämnar styrelsen verksamhetsberättelsen 
till årsmötet för godkännande. 

 

 
Löddeköpinge i mars 2012 

 

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

Magnus Rosenqvist  Mattias Gyllander Simon Skog 

Ordförande              Vice ordförande    Sekreterare 

 

 

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

Richard Johnsson      Mari Ekelund    Tony Heyman 

Kassör                    Styrelseledamot     Styrelseledamot 

 

 

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

Björn Rodman       Annette Ranevi    Anette Gustavsson  

Styrelseledamot       Suppleant            Suppleant  
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Bilaga ”Viktigaste” Prestationerna 2011! 

 

JDM (Skånska juniormästerskapen) i Lund den 15-16.1 

2 medaljer, 14 finaler, 10 st. placeringar 9:a-12:a & 6:a i klubbstriden. 

2:a Karin Ademar på 200m bröstsim 

3:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim 

4:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim 

4:a 4x50m medley fl; Karin Ademar, Nellie Ternblad, Sandra Engberg, Jenny 
Tärnhuvud 

4:a 4x100m medley fl; Clara Vater, Nellie Ternblad, Sandra Engberg, Karin 
Ademar 

5:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim 

6:a Karin Ademar på 50m bröstsim 

6:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim 

7:a Karin Ademar på 100m medley 

7:a 4x50m frisim fl; Jenny Tärnhuvud, Karin Ademar, Rebecka Sylvander, 
Michelle Lövdahl 

8:a Karin Ademar på 100m bröstsim 

8:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim 

8:a Sandra Engberg på 400m medley 

8:a 4x200m frisim fl; Jenny Tärnhuvud, Rebecka Sylvander, Johanna 
Holmberg, Karin Ademar 

 

JSM i Södertälje den 3-6.2 

2  A-finaler, 5 B-finaler, 5 placeringar 9:a-12:a & 28:a i klubbstriden. 

6:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim 

7:a Albert Brock på 50m fjärilsim 

9:a Albert Brock på 100m fjärilsim 

10:a Karin Ademar på 200m bröstsim 

10:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim 

10:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim 

12:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim 

 

Grand Prix 2 i Uppsala den 12-13.2 

1 final 

5:a Oskar Möller på 50m bröstsim 

 

Gliac Championships i Jenison den 9-12.2 

2:a Erik Åkesson på 4x50yard medley 

7:a Erik Åkesson på 100yard bröstsim 
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9:a Erik Åkesson på 200yard bröstsim 

 

CAA Championships i Fairfax den 23-26.2 

2:a Mikael Ramkvist på 100 yard ryggsim 

2:a Mikael Ramkvist på 4x100 yard frisim 

3:a Mikael Ramkvist på 4x50 yard medley 

4:a Mikael Ramkvist på 200 yard ryggsim 

 

NCAA Championships i San Antonio den 9-12.3 

7:a Erik Åkesson på 4x50 yard medley 

 

CIJ Meet i Luxemburg den 29.4-1.5 

7 medaljer & 11 finaler 

1:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim 

1:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim 

1:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim 

1:a Nellie Ternblad på 4x100m medley (bröstsimmet) 

3:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim  

3:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim  

3:a Jacob Zeidler på 4x100m frisim 

4:a Jacob Zeidler på 4x100m medley (bröstsimmet) 

5:a Clara Vater på 100m ryggsim 

5:a Clara Vater på 200m ryggsim 

6:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim  

 

Grand Prix 4 i Borås den 7-8.5: 

1 medalj & 5 finaler 

3:a Karin Ademar på 200m bröstsim  

7:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim  

7:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim  

8:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim  

8:a Nellie ternblad på 200m bröstsim  

 

DM (Skånska Mästerskapen) i Landskrona den 28-29.5 

3 medaljer, 23 finaler, 15 placeringar 9:a-12:a & 4:a i klubbstriden 

2:a Oskar Möller på 50m bröstsim  

2:a Jacob Zeidler på 400m medley 

3:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim  

4:a Karin Ademar på 200m medley 
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4:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim  

4:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim  

5:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim  

5:a 4x100m medley H: Jacob Zeidler, Erik Åkesson, Gustav Holmström, 
Oskar Möller 

6:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim  

6:a Jacob Zeidler på 50m fjärilsim  

6:a Sandra Engberg på 400m medley 

6:a 4x200m frisim H: Jacob Zeidler, Erik Åkesson, Oskar Möller, Gustav 
Holmström 

6:a 4x100m medley D: Clara Vater, Nellie Ternblad, Sandra Engberg, Karin 
Ademar 

7:a Erik Åkesson på 50m bröstsim  

7:a Erik Åkesson på 200m bröstsim  

7:a Gustav Holmström på 1500m frisim  

7:a 4x200m frisim D: Karin Ademar, Johanna Holmberg, Michelle Lövdahl, 
Jenny Tärnhuvud 

8:a Karin Ademar på 100m bröstsim  

8:a Karin Ademar på 200m bröstsim  

8:a Jacob Zeidler på 200m medley 

8:a Sandra Engberg på 200m fjärilsim  

8:a Gustav Holmström på 200m fjärilsim 

8:a 4x100m frisim D: Jenny Tärnhuvud, Karin Ademar, Michelle Lövdahl, 
Johanna Holmberg 

 

JDM (Skånska Juniormästerskapen) i landskrona den 28-29.5 

3 medaljer, 17 finaler, 10 placeringar 9:a-12:a & 5:a i klubbstriden 

1:a Jacob Zeidler på 400m medley 

3:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim  

3:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim  

4:a Karin Ademar på 200m medley 

4:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim  

4:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim  

4:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim  

5:a Gustav Holmström på 200m fjärilsim 

6:a Jacob Zeidler på 50m fjärilsim  

6:a Sandra Engberg på 400m medley  

7:a Karin Ademar på 100m bröstsim  

7:a Karin Ademar på 200m bröstsim  

7:a Jacob Zeidler på 200m medley  



Verksamhetsberättelse 2011 SK Lödde   Sida 15  Mars 2012 

   

7:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim  

7:a Gustav Holmström på 1500m frisim  

8:a Jenny Tärnhuvud på 50m frisim 

8:a Sandra Engberg på 200m fjärilsim  

 

SM i Halmstad den 29.6-3.7 

4 st. B-finaler, 2 placeringar 9:a-12:a & 42:a i klubbstriden 

10:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim 

12:a Oskar Möller på 50m bröstsim  

 

JSM i Halmstad den 29.6-3.7 

2 finaler, 1 placering 9:a-12:a & 39:a i klubbstriden 

5:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim 

8:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim 

12:a Karin Ademar på 200m bröstsim 

 

Sum Sim i Falun den 21-24.7  

2 medaljer, 9 finaler, 3 placeringar 9:a-12:a & 23:a i klubbstriden 

1:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim 

2:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim 

5:a Jacob Zeidler på 100m frisim 

5:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim  

5:a Gustav Holmström på 200m fjärilsim 

5:a Viktor Rosenqvist på 100m fjärilsim 

6:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim  

7:a 4x100m medley fl: Clara vater, Nellie Ternblad, Sandra Engberg, Jenny 
Tärnhuvud 

8:a Gustav Holmström på 400m frisim 

9:a Jacob Zeidler på 100m fjärilsim 

9:a Gustav Holmström på 100m fjärilsim 

11:a Clara Vater på 100m ryggsim 

 

DM i Kristianstad den 5-6.11 

8 medaljer, 23 finaler, 13 placeringar 9:a-12:a & 4:sa i klubbstriden 

2:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim  

2:a Jacob Zeidler på 400m medley 

2:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim  

3:a Jacob Zeidler på 200m bröstsim  

3:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim  
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3:a Karin Ademar på 100m medley 

3:a Karin Ademar på 200m bröstsim 

3:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim 

4:a Oskar Möller på 50m bröstsim  

4:a Jacob Zeidler på 200m medley 

4:a Nellie Ternblad på 50m bröstsim 

4:a 4x50m frisim D: jenny tärnhuvud, Elin Mähl, Karin Ademar, sandra 
Engberg 

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

5:a Jacob Zeidler på 100m medley 

5:a Karin Ademar på 100m bröstsim  

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

6:a Karin Ademar på 50m bröstsim  

6:a 4x50m medley D: Karin Ademar, Nellie Ternblad, Sandra Engberg, Jenny 
Tärnhuvu 

7:a 4x50m medley H: Jacob Zeidler, Oskar Möller, Viktor Rosenqvist, Oskar 
Strömberg 

7:a 4x100m medley H: Jacob Zeidler, Oskar Möller, Viktor Rosenqvist, Oskar 
Strömberg 

7:a 4x200m frisim D: Johanna Holmberg, Karin Ademar, Nellie ternblad, 
Michelle Lövdahl 

8:a 4x100m frisim H: Jacob Zeidler, Oskar Möller, Viktor Rosenqvist, Oskar 
Strömberg 

8:a 4x200m frisim H: Jacob Zeidler, Oskar Strömberg, Viktor Rosenqvist, 
Oskar Möller 

 

Sum Sim Regionfinal i Kristianstad den 19-20.11 

5 medaljer, 14 finaler & 9 placeringar 9:a-12:a 

1:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim  

2:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim 

2:a Viktor Rosenqvist på 800m frisim  

2:a Viktor Rosenqvist på 200m bröstsim  

2:a Viktor Rosenqvist på 100m fjärilsim 

4:a Sandra Engberg på 200m fjärilsim 

4:a Viktor Rosenqvist på 200m medley 

4:a Viktor Rosenqvist på 400m medley 

4:a 4x100m frisim Fl: Sandra Engberg, Nellie Ternblad, Michelle Lövdahl, 
Julia Rosberg 
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4:a 4x100m medley Fl: Sandra Engberg, Nellie Ternblad, Julia Rosberg, 
Michelle Lövdahl 

7:a Sandra Engberg på 100m fjärilsim 

7:a Sandra Engberg på 400m medley 

8:a Viktor Rosenqvist på 200m ryggsim 

8:a Vilma Segerdahl på 100m fjärilsim 

 

Inne SM i Stockholm den 24-27.11 

5 st. B-finaler, 3 placeringar 9:a-12:a & 35:a i klubbstriden 

9:a Nellie Ternblad på 200m bröstsimmet 

12:a Jacob Zeidler på 50m bröstsim 

12:a Jacob Zeidler på 100m bröstsim   

 

Sum Sim Riksfinal i Helsingborg den 17-18.12 

1 medalj, 3 placeringar 1:a-12:a & 52:a i klubbstriden 

3:a Nellie Ternblad på 100m bröstsim 

5:a Nellie Ternblad på 200m bröstsim  

12:a Viktor Rosenqvist på 100m fjärilsim 

 

Representationer 2011: 

Juniorlandslaget: Jacob Zeidler på läger i Stockholm den 21-23.1 

Skånelaget: Tommy Lindell (tränare), Karin Ademar, Albert Brock, Jacob 

Zeidler, Nellie Ternblad och Clara Vater på CIJ MEET i Luxemburg den 29.4-
1.5. 

Regionsläger på 3 platser i Skåne den 21-23.10: Gustav Holmström, Viktor 

Rosenqvist, Nellie Ternblad, Sandra Engberg, Julia Rosberg & Vilma 
Segredahl. 

 

Rekord: 

Klubbrekord: 26 st. 

Åldersrekord: 36 st. 

Nya top 10 genom tiderna: 172 st. 

 

SK Löddes  15 st. Elitsimmare 2011, baserat på Svenska Simförbundets 100-
bästa listor (Seniorrankingen) i 25:a och 50:a. 

Jacob, Zeidler, Oskar Möller, Nellie Ternblad, Erik Åkesson, Karin Ademar, 
Albert Brock, Gustav Hiolmström, Viktor Rosenqvist, Sandra Engberg, Lina 

Söderberg, Oskar Strömberg, Johanna Holmberg, Jenny Tärnhuvud, Michelle 
Lövdahl och Clara Vater. 

Totalt 74 st. placeringar, vilket får betecknas som mycket bra. 
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Av dessa 15 var det 5 simmare av yppersta klass, vilka samtliga fanns med 

på top 20, gällande minst en distans. Då är man så pass bra, att man som 
simmare är med och ”krigar” om A och B-finaler på SM. Dessa var, Jacob 
Zeidler, Oskar Möller, Nellie Ternblad, Erik Åkesson och Karin Ademar. 

 

Svenska Simförbundets Mästerskapspoäng (alla Nationella Mästerskap) 2011: 

Av ca. 330 st. föreningar registrerade i Svenska Simförbundet, hamnade vi 

på en hedrande 49:e  plats, räknat på alla dicipliner; simning, simhopp, 
vattenpolo, konstsim, masters och open water. 

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

 

Seriesim 2011: 

Efter årets sista Seriesim, ligger vi på en 4:e plats i division 2 

 

Poängsim 2011.  

Damer: 1:a Johanna Holmberg. 2:a Nellie Ternblad. 3:a Karin Ademar 

Herrar: 1.a Jacob Zeidler. 2:a Viktor Rosenqvist. 3:a Alexander Hedre 

 


