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Inledning 
2015 har varit en nydanade år för SK Lödde. Vår nya verksamhetsplan från årsmötet 2015 har 
genomförts, med Sandra Eriksson Lundin som verksamhetsansvarig.  
 
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. 
 
Simverksamheten omorganiserades i linje med Simförbundets riktlinjer och grunden för att nå Blå 
Trådens målsättningar lades. 
 
Klubben gjorde under 2015 ett svagt positivt resultat i linje med budgetprognosen. Styrelsen har under 
året kontinuerligt kunnat följa den ekonomiska utvecklingen då Klubbens nuvarande kassör har laget en 
utmärkt professionell grund för ekonomiska rapportering, styrning och uppföljning.  
 
Styrelsens fokus inför framtiden är att bibehålla god kontroll och uppföljning över ekonomin, verka för 
en optimal simanläggning för att Simklubben Lödde skall kunna vidareutvecklas i linje med efterfrågan 
på vår simverksamhet, skapa trygghet och trivsel för så väl anställda, simmare som föräldrar.  
 
Vi vill gratulera våra simmare till årets alla fina resultat och ser fram emot er vidare utveckling! Till sist 
vill vi tacka alla våra härliga medlemmar som engagerar sig på ideell basis i vår fina förening. Ett speciellt 
tack vill vi rikta till Mari Ekelund som med stort engagemang och drivkraft utvecklat vår 
vuxensimsverksamhet och satt den på kartan för efterfrågade träningstrender för vuxna.  
 
Tack för alla era insatser och ert engagemang, vilket varit värdefullt för klubben. 
 
Löddeköpinge i mars 2016 
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Ordförande                 Sekreterare          Styrelseledamot Styrelseledamot 
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Simverksamheten 
 



Simklubben Löddes huvudarena är Tolvåkersbaddet där vi bedriver all vår verksamhet så som 
simskola, tävlingssimning samt vuxengrupper. Klubben har under året även hyrt banor i 50 meters 
bassäng dels på Burlövsbadet i Arlöv under våren samt Citadellbadet i Landskrona under vår och 
sommar. 
 
Medley har som tidigare år även under 2015 haft driften av Tolvåkersbadet. Samarbetet mellan 
Simklubben Lödde och Medley är i många avseende 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. Tyvärr har klubben inte fått tillgång till fler timmar under 2015. 
 
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 stycken anställda under året. Tommy Lindell som chefstränare (sa upp sig i 
augusti), Sandra Eriksson Lundin som simlinjeansvarig och tävlingstränare (till och med augusti) samt 
Britt Persson som sköter kansli och ekonomi. Sandra Eriksson Lundin ersattes av Isabel Heed under sin 
föräldraledighet våren 2015. Hösten 2015 tillsattes Sandra Eriksson Lundin den nya tjänsten som 
Verksamhetschef. Simklubben Lödde har utöver anställd personal haft 18 stycken timanställda tränare 
och många ideella krafter som bidragit till en välfungerande verksamhet.  
 

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 2015 har klubben haft en god beläggning i simskolegrupperna. Simskolans grupper har haft 
undervisning på måndagar, lördagar samt söndagar. Lördagarna är minst attraktiva på grund av 
lektionstiderna som är förlagda på eftermiddag/kväll. Varje kurs har 15 tillfällen/termin där 
lektionstiden variera mellan 30 minuter till 60 minuter beroende på ålder och nivå.  
 
Fjolårets siffror som rapporterades var felaktiga. Både under 2014 samt 2015 har simskolan inklusive 
teknikskolan uppnått ca 350 medlemmar. Efterfrågan på platser till klubbens simskola är fortsatt stor. 
Liksom tidigare år kan vi inte erbjuda plats till alla de som vill delta i kurserna. Simklubben Lödde nekar 
ca 40 barn/termin vilket hade kunnat undvikas om vi fått tillgång till fler bassängtimmar. Ansvarig för 
simskolans verksamhet är Sandra Eriksson Lundin, vikarie våren 2015 var Isabel Heed. 
 
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. Under 2015 var det två grupper/termin med ca 10 barn i varje.  
 
Sköldpadda (nytt steg 2015) 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 enbart i grund bassäng och riktar sig till barn i åldern fyra år och uppåt. Under 2015 var det tre 
grupper/termin med ca 11 barn i varje. 
 



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 men vissa 
moment utförs även på djupt vatten. Kursen riktar sig till barn från fyra år och uppåt. Under 2015 var 
det fem grupper/termin med ca 12 barn i varje. 
 
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 som i grund bassäng och riktar sig till barn i åldern fem år och uppåt. Under 2015 var 
det fyra grupper/termin med ca 13 barn i varje. 
 
Fisken är indelad i två nivåer: Silverfisk och Guldfisk (fortsättningskurs). 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 även så som vid teknikinlärning, vattenvana och lek. 
Kursen riktar sig till barn i åldern fem år och uppåt. Under 2015 var det fem grupper/termin med ca 12 
barn i varje. 
 
Hajens kursmål är ”simkunnighet” vilket innebär att barnet ska kunna falla i vattnet, få huvudet under 
ytan, ta sig åter upp till vattenytan och simma 200 meter i en följd vara av 50 meter ska vara på rygg. 
All undervisning sker på djupt vatten. Kursen riktar sig till barn från sex år och uppåt. Under 2015 var 
det tre grupper/termin med ca 14 barn i varje. 
 
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 variera med barn mellan sju år och elva år. Teknikskolan är indelad i 
fyra olika nivåer med olika målsättningar gällande märken, plaketter och teknikmål. Under 2015 hette 
grupperna: Guld, Silver, Brons och Järn. 
 
Utmanaren är klubbens interntävling riktad till klubbens tekniksimmare. Våren 2015 bjöds även alla 
simmare i grupp Hajen in till tävlingen. Det hade under 2014 funnits en efterfrågan att låta barnen i de 
grupperna få testa på en tävling under lekfulla former. På Utmanaren erbjuds barnen simma 25 meter 
på respektive simsätt men väljer fritt vilka simsätt de vill delta på. Tävlingen går av stapeln på söndags 
kvällar under två tillfällen/termin. Under 2015 har det varit mellan 30-40 simmare som deltagit på 
tävlingen. Alla som deltagit under 2015 har fått diplom och medalj för på utmanaren är ALLA en 
vinnare.  
 
Intensivsimskola sommaren 2015 erbjöds till samtliga medlemmar i klubbens simskola samt barn som 
stått i vår intressekö. Simskolan bedrevs på Vikenbadet under veckorna 25-27 måndag till torsdag, där 
varje lektion var 35 minuter lång. Efter avslutad kurs erbjöds deltagarna plats till höstens simskola. 
 
Instruktörer simskola 2015 
Klubbens instruktörer under 2015 har varit följande: 
Anna Ademar, Johanna Eggeling, Erica Johnsson, Erika Sällberg, Julia Rosberg, Emma Sandin, Viktor 
Rosenqvist, Michelle Lövgren, Johanna Holmberg, Viktoria Ramkvist, Gustav Holmström, Saga 
Palmgren, Vilma Rodman, Vilma Segerdahl, Saga Miderbäck, Vivianne Olsson, Felicia Paukstadt.   
 

Tävlingsgrupper 
 
Simklubben Löddes tävlingsverksamhet bygger på fyra olika gruppnivåer. Under året 2015 simmade ca 
60 simmare i klubbens fyra tävlingsgrupper. Hösten 2015 bytte grupperna namn med syfte att 
respektive gruppnamn ska spegla målsättningstävlingarna som gruppen har. Till varje grupp kommer 



det att finnas en tydlig gruppbeskrivning med bland annat målsättningar för tävlingar och träningar 
vilket tidigare saknats i tävlingsverksamheten. Givetvis kommer målsättningar följa en blå tråd genom 
alla grupperna för god progression och individuell utveckling. Samtliga gruppbeskrivningar har 
utarbetats väl och kommer att senast hösten 2016 att verkställas. Hösten 2015 utökades 
tävlingsgrupperna med en ny grupp, stjärnskotten. 
 
Uppstartsläger 2015 gick av stapeln i Degeberga där samtliga tävlingssimmare var inbjudna. Drygt 40 
simmare och åtta ledare deltog på lägret som sträckte sig över tre dagar i mitten på augusti. Lägret 
innehöll träning på land och vatten, lekar och tävlingar där störst fokus var sammanhållning och 
teamkänsla mellan grupperna. 
  
A-gruppen/Mästerskapsgruppen 
Under 2015 blev det återigen en generationsväxling i klubbens högsta grupp då en del simmare valde 
att sluta eller byta klubb. Hösten 2015 bestod gruppen av åtta simmare. Verksamheten valde att inte 
fylla på med simmare underifrån för att ”fylla ut” gruppen. Alla simmare som simmar i högsta gruppen 
ska vara mogna för det både fysiskt och mentalt. En av målsättningarna är att delta på mästerskap 
främst SM/JSM, DM/JDM men även Sum-Sim.  
 
Gruppen var under våren var uppdelad i två grupper; A1 som erbjöds åtta stycken simpass och tre 
styrkepass/vecka samt A2-gruppen med fem stycken simpass och tre styrkepass/vecka. Träningstiden i 
vatten har uppgått till mellan sju och elva timmar. Under hösten utökades vattentiden till 13 timmar. 
 
Gruppen har haft sex stycken simmare som tillhört NIU eller haft specialidrott på Polhemskolan i Lund. 
Klubben har haft en simmare, Jacob Zeidler, som har studerat och simmat på Old Dominion University, 
USA. Jacob valde efter sommaren att byta klubb till Helsingborg Simsällskap. 
 
Gruppen har främst tävlat i Sverige men även enstaka simmare har deltagit på tävlingar i Tyskland och 
USA. Läger under våren 2015 gick av stapeln hölls i Falkenberg. 
 
Simmarna har genom olika uppdrag simmat in pengar till klubben och till sig själva genom att sålt 
kläder för Newbody, simmat Sponsorsim samt städat stranden åt kommunen. 
 
Gruppens simrepresentanter i styrelsen har under våren 2015 varit Johanna Holmberg och Oskar 
Strömberg. Under hösten 2015 var Emma Persson och Saga Miderbäck simrepresentanter.  
A-gruppen byte namn till Mästerskapsgruppen hösten 2015. 
 
Ansvarig tränare under våren har varit Tommy Lindell och assisterande tränare har varit Isabel Heed. 
Hösten 2015 blev Sandra Eriksson Lundin ansvarig tränare då Tommy Lindell valde att sluta som 
tränare i SK Lödde. 
 
B-gruppen/”Sum-Sim”-gruppen 
Klubbens näst högsta grupp har under 2015 haft simmare i åldern 12-15 år med en stor spridning i 
biologisk ålder. Träningen anpassas efter både grupp och individ. Träningen ska dels tillgodose den 
enskilde individens förutsättningar och behov men också grupp anpassas. Simmarna har fått jobba 
med målsättningar med fokus på både tränings- och tävlingsmål som simmaren och tränaren 
tillsammans har jobbat efter. Träningen har under våren fokuserats på detaljer så som starter och 
vändningar. Under hösten har gruppen tränat mycket fart med fokus på anaerob träning men gruppen 
har även tränat en hel del aerob träning som sig bör i denna ålder. 
 
Gruppen har erbjudits fem till sex simpass/vecka med anslutande landstyrka till varje pass. Simpassen 
har varit mellan 90 och 120 minuter långa och landstyrkan har varit 30 till 45 minuter. 
 



Gruppen har under hösten 2015 främst tävlat på inbjudningstävlingar i distriktet men också fått 
möjligheten att tävla regionalt. Den största tävlingen var Sum-Sim Region i Lund där Skånes snabbaste 
ungdomar tävlar för att slåss om platserna till riksfinalen som 2015 gick i Göteborg.  
 
B-gruppen bytte namn till Sum-Simgruppen hösten 2015. 
 
Under våren 2015 har Isabel Heed varit ansvarig tränare och assisterande tränare var Johanna 
Holmberg och Tommy Lindell. Hösten 2015 var Sandra Eriksson Lundin ansvarig tränare och Johanna 
Holmberg assisterande tränare. 
 
C-gruppen/Simiaden Blå 
I C-gruppen har störts fokus varit teknikträning. Teknik i samtliga simsätt har praktiserats men 
simmarna har även fortsatt tränat teknik på sina starter och vändningar, vilket har gett resultat på 
tävlingarna. 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 simpass/vecka med anslutande landstyrka till varje pass. Simpassen har 
varit mellan 90 och 120 minuter långa och landstyrkan har varit 30 till 45 minuter. 
 
C-gruppen har under 2015 deltagit på många inbjudningstävlingar i distriktet. Målsättningstävlingar 
har varit Höstsimiaden samt Vårsimiaden. Vårsimiaden simmas i en distriktstävling (försök) samt i en 
regionstävling (final). Många av simmarna deltog i båda tävlingarna med goda resultat. 
 
C-gruppen bytte namn till Simiaden Blå hösten 2015 
 
Våren 2015 var Isabel Heed ansvarig tränare och assisterande tränare var Viktor Rosenqvist. Hösten 
2015 var Viktor Rosenqvist ansvarig tränare och assisterande tränare Gustav Holmström 
 
D-gruppen/Simiaden Vit 
I D-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 (15-25meter 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.   
 
Gruppens målsättningstävlingar har varit Vårsimiaden och Höstsimiaden vilka många deltog på. Utöver 
träning och tävling har tränarna ordnat sociala aktiviteter för öka teamkänslan i gruppen.  
 
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 30 minuter. 
 
D-gruppen bytte namn till Simiaden Vit hösten 2015 
 
Våren 2015 var Julia Rosberg ansvarig tränare och assisterande tränare var Erica Johnsson och Gustav 
Holmström. Hösten 2015 var Julia Rosberg fortsatt ansvarig tränare och assisterande tränare var Erica 
Johnsson och Oskar Strömberg. 
 
Stjärnskotten 
Hösen 2015 startade klubben upp en ny tävlingsgrupp. Verksamheten hade behov av ytterligare en 
grupp för att minska steget mellan teknikskolan och tävlingsverksamheten. I Stjärnskotten är teknik 
och fart huvudfokus. Tränarna fokuserar på att lära simmarna träna simningen 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 blir externt hos närliggande klubbar. 
 
Gruppen har erbjudits två simpass/vecka med anslutande landstyrka till ett av passen. Simpassen har 
varit 60 minuter långa och landstyrkan har varit 20 minuter. 
 
Hösten 2015 var Emma Sandin ansvarig tränare och assisterande tränare var Matilda Johansdotter. 
 

Masters/vuxengrupper 
 
Vuxenverksamheten har under 2015 varit ett bra år. Intresset för klubbens vuxengrupper är fortsatt 
stort även om medlemsantalet har sjunkit något. Minskningen tros bero på att antal klubbar/företag 
som erbjuder vuxenkurser är mycket större idag än när SK Lödde startade upp vuxenverksamheten. 
Dessutom är antalet utövare i Löddeköpinge med omnejd begränsat vilket gör att främst 
nybörjarkurserna inte fylls. Nybörjarkurser erbjöds endast i början av 2015 medan övriga 
vuxengrupper har varit fullsatta hela året 
 
Under 2015 utvecklades verksamheten och gick från att erbjuda kurser till att bedriva träningsgrupper. 
Träningsgrupperna var indelade i olika nivåer: Nybörjare (endast våren), fortsättningsgrupp, 
avanceradgrupp samt PRO-grupp. Totalt har det varit ca 60 medlemmar i våra vuxengrupper. 
Önskemål om en TRI-grupp från triathleter i vår vuxenverksamhet gjorde att klubben våren 2015 
startade upp en grupp för dessa medlemmar. Träning för gruppen har varit anpassad för att tillgodose 
behovet en triathlet har, det vill säga mycket frisim, långa distanser, fartlek men även mycket 
teknikträning. 
 
Vuxenverksamheten har haft träningar under 2015 förlagda på måndag till torsdag samt lördag. Björn 
Lundin har varit tränare och har haft ansvarat för grovplaneringen för samtliga grupper. Mari Ekelund 
har varit ansvarig för gruppsammansättningar, anmälningar, tävlingar och all kommunikation som rör 
dessa grupper. Övriga tränare i verksamheten har varit Martin Sivik och Lasse Lindkvist 
(privatlektioner). 
 
Mastersgruppen har under året tränat måndags- och onsdagskvällar under en timme. Gruppen har 
varierat i storlek men uppgått till ca 15 stycken. Simmarna i mastersgruppen har under året fått 
ansvaret att leda vars en träning för avanceradgruppen. Detta inslag har varit uppskattad av båda 
parter.  
 
Delar av mastersgruppen har deltagit på Masters DM, Masters SM samt KM.  
Under sommaren arrangerades även träningar i öppet vatten varje onsdagskväll och men också vid 
spontantillfällen, vilket har möjliggjorts via gruppens facebooksida.  
 
Förutom ren simverksamhet så har det också ordnats aktiviteter utanför simhallen. I mars ordnades en 
föreläsning med Open Water Swim Club där triatleten Magnus Magnoy berättade om sin satsning.  

 

Extra ordinära prestationer 2015 
 
2015 sattes nya klubbrekord på sju distanser och det blev tolv nya åldersrekord (sex stycken på 
vardera pojk och flicksidan). Här nedan kan ni ta del av extra ordinära prestationer 2015 i stora drag. 
Detaljerad och övrig statistik över klubbens prestationer finner ni på SK Löddes hemsida, Octo Open 
samt på svenska simförbundet hemsida. 
 
Av 330 stycken registrerade simföreningar hos Svenska simförbundet hamnade SK Lödde på en 76:e 



plats med poäng beräknat på mästerskap i alla discipliner: simning, simhopp, vattenpolo, konstsim och 
Open Water. 
  
Seriesim 2015 
Under 2015 har SK Lödde simmat i division två. 
C-USA Championships februari 2015, Knoxville NA. 
Jacob Zeidler simmade i sju finaler och slog flera klubbrekord (yards) 
 
Masters DM februari 2015, Lund 
SK Lödde hade 32 stycken topp 3 placeringar under Masters DM. 
 
Masters SM mars 2015, Stockholm 
Sex stycken masterssimmare deltog och kammade tillsammans hem nio medaljer. Simklubben Lödde 
hamnade på en 28:e plats i klubbstriden. 
 
Vårsimiaden Regionfinal maj 2015, Kristianstad 
Simklubben Lödde blev 4:e bästa klubb i medaljstriden samt 6:e bästa klubb i poängstriden av 32 
stycken (som tog poäng). Totalt blev det elva medaljer för SK Lödde. 
 
DM/JDM långbana juni 2015, Simrishamn 
Bästa manlige simmare, beräknat på FINA-poäng, blev Jacob Zeidler.  
15 stycken simmare deltog från SK Lödde. 
I klubbstriden placerade sig SK Lödde på en 7:e plats på DM samt 11:e plats på JDM. 
Totalt blev det sex medaljer på DM samt en medalj på JDM. 
 
SM/JSM långbana juli 2015, Sundsvall 
SK Lödde hade en representant under JSM, Oskar Strömberg 1994, som deltog på 1500 fr (JSM 16:e) 
samt 800 fr (JSM 24:e) 
 
Sum-Sim långbana juni 2015, Trollhättan 
Simklubben Lödde hade två representanter: 
Louise Ranevi 1999, deltog på 100 br (20:e) 200 br (21:e) 
Julia Brinkhagen 1999, deltog på 100 br (26:e), 200 fj (18:e), 400 me (15:e), 200 br (22:e) 
 
Sum-Sim Open Water i Sundsvall deltog: 
Ian Hangård 2002, noterade en 10:e plats i åldersklassen 13-15 år 
Roy Hangård 1999, noterad en 7:e plats i åldersklassen 16-17 år 
 
DM/JDM kortbana 2015, Ystad 
SK Lödde hade fyra tjejer representerade. I klubbstriden blev klubben 21:a på både DM samt JDM. 
 
Sum-Sim Region oktober 2015, Lund 
Simklubben Lödde hade 14 simmare på plats. I klubbstriden blev SK Lödde 14:e av 27 klubbar som tog 
poäng. Tre medaljer till klubben:  
Louise Ranevi 200 bröstsim (2:a) 100 bröstsim (3:a) 
Ian Hangård 100 fjäril (2:a) 
 
SM/JSM, kortbana 2015, Helsingborg 
Klubben hade en deltagare kvalad till JSM i Helsingborg.  
Louise Ranevi 1999 simmade 50 bröstsim (30:e) 
 
Sum-Sim Riks december 2015, Göteborg 



Sju simmare representerade SK Lödde på Sum-Sim Riks. 
Ian Hangård 2002, tog ett brons på 100 fjäril. 
 
Representationer 2015 
Sum-Sim läger, Skånesim: Louise Ranevi 1999, Tim Brinkhagen 2001, Ian Hangård 2002, Nils 
Wergeland 2002. 
 
Svenska Simförbundets styrelse: Stefan Persson 
 
Skånesims utbildningskommitté: Sandra Eriksson Lundin (avgick sommaren 2015) 
 
Förbundskapten Handikapplandslaget: Isabel Heed 
 
Stipendier 2015 
Johanna Holmberg fick Ledarstipendium från Färs och frosta Sparbankstiftelse Skåne och 
Skåneidrotten.  

 
 


