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Uppsala Simsällskaps styrelse under året har bestått av följande ledamöter och 
suppleanter 
 
Jan-Olov Sjölund  ordförande 
Jan Mandahl    vice ordförande/ledamot  
Jenny Fjärstedt  sekreterare/ledamot 
Bo Andersson  kassör/suppleant 
Johan Ulin   ledamot 
Erik Leijonhufvud    ledamot 
Joakim Bohman  ledamot 
Fredrik Öberg ledamot, avgick vid årsmötet 2014 
Daniel Karlsson  ledamot, avgick vid årsmötet 2014 
Cecilia Sved    suppleant, avgick vid årsmötet 2014 
 
Anställd personal 
 
Dan Andersen Klubbdirektör  100 % 
Vitalik Gaponov   Huvudtränare  100%  
Ingela Scheynius Ansvarig IGU, assistent NIU & A 50% 
Karolina Wiell Simskoleansvarig  100 % 
 
Upsala Simsällskap har under året varit anslutet till Mellansvenska Simförbundet, Svenska 
Simförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet. 
Upsala Simsällskap har under året även varit anslutet till Uppsala Föreningsråd, Knivsta 
Föreningsråd och Bingoalliansen. 
 
Medlemsantalet som glädjande nog har ökat med nästan 170 medlemmar under 2014. 
Fördelningen över US medlemmar var den 31 december 2014 totalt 1722 medlemmar enligt 
följande: 
 
Kvinnor/flickor 874 medlemmar, varav 
• Flickor 3-6 år, 174 
• Flickor 7-12 år, 406 
• Flickor 13-25 år, 118 
• Damer över 25 år, 176 

 
Män/pojkar 848 medlemmar, varav 
• Pojkar 3-6 år, 133 
• Pojkar 7-12 år, 413 
• Pojkar 13-25 år, 106  
• Herrar över 25 år, 196 
 
Representation  

 
• Föreningen har, under verksamhetsåret, representerats vid Bingoalliansens årsmöte av 

Jan Mandahl, Svenska Simförbundets årsmöte av Jan-Olov Sjölund och Dan Andersen  
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Verksamhetsberättelse US 
 
Upsala Simsällskap har idag verksamhet inom simskola, simträning, vattenpolo och 
mastersimning. Det är vår förhoppning att varje del av verksamheten skall fortsätta växa i 
framtiden, för 2014 ökade också medlemstillväxten med nästan 170 personer vilket är ett steg 
i helt rätt riktning.  
 
Upsala Simsällskap har fortsatt arbetet med att knyta ett antal samarbetspartners till sig. Ett 
partnerskap som erbjuder Upsala Simsällskaps medlemmar ett antal rabatter i olika branscher. 
Glädjande är att intresset för medlemskortet är fortsatt stort bland våra medlemmar. 
 
Året som gått har också inneburit att det fortsatta arbetet för Upsala Simsällskap och simlinjen 
allt mer börjar forma sig enligt den fastlagda planen. Vi kan redan nu se en mycket bra 
träningsintensitet i grupperna och att allt fler simmare har hittat rätt nivå. Dessutom har 
arbetet med att få rätt ålder och kvalité i de olika grupperna redan nu inneburit att resultaten 
på tävlingarna gör att det blir alltfler US-are på prispallen. 
 
Arbetet med att utbilda våra ledare och tränare fortsätter under 2015. Under 2014 lade Upsala 
Simsällskap över 190.000 kr på att utbilda våra ledare, tränare, simmare och funktionärer. En 
satsning som måste till om vi skall fortsätta höja kvalitén i vår verksamhet. 
 
Under året har även arbetet med att se över de behov vi har som en av Sveriges större 
föreningar. Det gäller allt från utrymme i olika bassänger, samarbetspartners och inte minst de 
ekonomiska förutsättningarna. Vi arbetar på att hitta lösningar så att vi kan höja 
tillgängligheten för barn och ungdomar i föreningen, samtidigt som vi skall kunna erbjuda 
rättvisa priser för simundervisning, träning och tävling i framtiden. 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska arbetet har fortsatt under 2014 med att få en ekonomi som är anpassad till US 
verksamhet och som gör att bokslutet hamnar i balans. Vi kan säga att vi även för 2014 har 
lyckats bra med detta arbete. Räkenskaperna är för moderföreningen i stort sett i balans och 
lägger vi sedan till vår sektion Torsdagsdansarna så blir överskottet för året 262.000 kr.innan 
avsättningar Det är glädjande att se att US lyckats få ihop ekonomin två år i rad. Det gör 
också att vi börjar återhämta oss ifrån några mycket tunga ekonomiska år med en rad 
förlustsiffror i rad. 
 
Vad efterlämnar vi till år 2015? 
Arbetet med att fortsätta utvecklingen av simlinjen, utbilda våra ledare och funktionärer 
fortsätter oförtrutet. Vi måste se över vårt rekryteringsarbete till våra yngre teknikgrupper, 
idag räcker inte vår interna rekrytering inte riktigt till. Det arbetet sent under 2014 och 
fortsätter under 2015 och vi ser fram emot en höst då det är fullt i alla våra grupper. Utöver 
arbetet med att rekrytera yngre simmare till verksamheten som i förlängningen kan utvecklas 
till att bli duktiga tävlingssimmare så fortsätter vi jobba för att hitta tid och utrymme i 
bassängen för olika former av motionsverksamhet. En förutsättning för att vi skall gå i land 
med detta är att vi kan hitta ett samarbete med Fyrishov som möjliggör bassängtid till en 
rimlig kostnad.   
 
Styrelsens ledamöter har under året avstått arvoden 
 
Styrelsen vill tacka alla simmare, tränare, anställda, föräldrar och övriga engagerade ideella 
krafter som gjort att verksamhetsåret har kunnat genomföras på ett så bra och framgångsrikt 
sätt.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verksamhetsberättelse Simkommittén 
 
Medlemmar i Simkommittén har under 2014 varit:  
Ordförande: Tobias Wallin 
Chefstränare: Vitalik Gaponov 
Nivåansvarig U4-U7: Ulf Lindström 
Nivåansvarig U3: Tobias Wallin 
Nivåansvarig U8: vakant 
Nivåansvarig Masters: Jan Mandahl 
Ledaransvarig: Daniel Karlsson 
Knivstaansvarig: vakant 
Ekonomiansvarig: Marianne Grele 
Föräldraansvarig: Mette Sundqvist 
Poloansvarig: Chris Graham 
 
Simkommittén (SK) har under 2014 haft 6 ordinära möten med hela SK och ett flertal mer 
informella möten. 
Verksamhet 
Simkommittén ansvarar för all simrelaterad verksamhet i Upsala Simsällskap förutom 
simskolan och knatteverksamheten. Det innebär teknikgrupper, tävlingsgrupper, 
träningsgrupper, mastersverksamheten samt vår vattenpolo. Teknikgrupper finns både på 
Fyrishov och i Hälsohuset i Knivsta. Övrig verksamhet finns enbart på Fyrishov. 
 
Följande verksamhet och grupper har vi haft under året: 
 
Verksamhet Nivå Vår 2014 Höst 2014 

Grupper Simmare Grupper Simmare 

Teknikgrupper T1 5 76 1 21 
T2 4 58 2 34 
T3 3 51 4 76 

Tävlingsgrupper C2 1 15 1 22 
C1 1 23 1 22 
B 1 21 1 20 
A/E 1 21 1 15 

Träningsgrupper C3 0  1 29 
Sprint 1 11 1 32 

Masters Masters 1 11 1 22 
Vattenpolo Vattenpolo 1 12 1 24 
Summa  19 309 15 317 
 
Övergripande målsättning med simverksamheten 
 
2013 ägnade vi främst åt att förstå hur införandet av Simlinjen skulle komma att påverka vår 
verksamhet. Vi insåg snabbt att vi genomgående hade alldeles för gamla simmare i 
förhållande till vår målbild. För att kunna konkurrera med jämngamla simmare från andra 
klubbar i regionen måste vi träna mer och längre i yngre åldrar. Detta har legat till grund för 
arbetet vi har gjort under 2014. 
 
Vi har tagit fram en målsättning för träningen ur två olika perspektiv. Dels hur gamla 
simmarna ska vara när de har nått respektive utvecklingsnivå och dels hur väl simmarnas 
utvecklingsnivå i grupperna stämmer överens med målsättningen med respektive grupp. 
 
För en definition av utvecklingsnivåerna U1-U7 hänvisas till Simlinjen. 

 

 

 



 

Relation mellan simmarnas ålder och deras utvecklingsnivå 

Syftet med det här diagrammet är att jämföra simmarnas konkurrenskraft gentemot 
jämngamla simmare i övriga delar av landet. Är man till exempel 11 år bör man ha uppnått 
nivå U4:1 (det gröna fältet) för att kunna konkurrera på externa tävlingar. Ligger man i det 
gula fältet ligger man lite efter men ligger man i det röda har man inte en chans. 
 

 
 
Tittar man i grafen nedan ser vi att majoriteten av våra simmare fortfarande ligger i det röda 
fältet. Vårt mål är givetvis att det gröna och gula fältet ska vara större än det röda fältet. Det är 
dock svårt att dra slutsatser direkt ur diagrammet, utan man måste analysera vad som ligger 
bakom siffrorna för att få en klar bild av läget. 
 

 
 
Bryter man ner siffrorna på respektive bedömd utvecklingsnivå får man följande resultat. 

 
 

Relation mellan simmarnas ålder och deras utvecklingsnivå

Utvecklingsnivå

Ålder U2 U3:1 U3:2 U3:3 U4:1 U4:2 U4:3 U5:1 U5:2 U5:3 U6 U7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2015-01-11 U2 U3:1 U3:2 U3:3 U4:1 U4:2 U4:3 U5:1 U5:2 U5:3 U6 U7

Gröna 1 0 10 4 3 0 7 9 3 9 1 2 49 15%

Gula 14 3 16 18 17 1 2 2 1 0 0 0 74 22%

Röda 114 11 61 15 3 0 1 2 0 0 0 0 207 63%

129 14 87 37 23 1 10 13 4 9 1 2 330

Siffrorna från 2015-01-11 inkluderar grupperna MH, T1-T3 samt C1, C2, B, A och E



 
 
Det man ser då är att det är två grupper simmare som sticker ut i det röda fältet. Dels de som 
ligger kvar på U2 och dels de som ligger på U3:2. U2 blir man om man inte klarar 
stipulationstiden på 25 meter bröst, crawl och rygg. De flesta simmarna i våra lägre grupper 
har klarat detta i ett eller två simsätt, men har ofta problem med antingen ryggsimmet eller 
bröstsimmet. Det blir dock ofta så att när de väl klarar sitt sista simsätt så hoppar de direkt till 
U3:2. 
Den andra gruppen är de som fastnar på U3:2. För att komma vidare måste man klara 
stipulationstiden på 25 fjäril och 100 medley vilket har visat sig vara en tydlig vattendelare. 

Relation mellan simmarnas grupptillhörighet och deras utvecklingsnivå 

En annan aspekt är att titta på hur vi sätter samman våra grupper och se hur nivån i respektive 
grupp stämmer överens med ambitionen för respektive grupp. Syfte och inriktning med 
respektive grupp framgår av Simlinjen och vi har satt upp en målsättning med inträdeskrav 
och träningsmängd i respektive grupp som ska hjälpa oss att få fram mer konkurrenskraftiga 
simmare i fler av våra grupper. 
 

 
 
Lyckas vi med detta kommer vi att få mer jämna grupper med simmare som kan fokusera 
träningen mer precist på vad just de simmarna behöver för att komma vidare i sin utveckling. 
Tittar vi i grafen nedan ser vi en positiv utveckling. Vi får fler och fler simmare som tränar i 
rätt grupp.  
 

 
 
Anledningen till det stora tappen mellan vårterminen och höstterminen 2014 var att vi gjorde 
en ordentlig översyn av grupperna för att i första hand möta målsättningen med simmarnas 
ålder. Det är viktigare att träningen är anpassad till simmarnas ålder än att grupperna 
innehåller simmare i rätt nivå. 
 

Relation mellan simmarnas grupptillhörighet och deras utvecklingsnivå

Utvecklingsnivå

Grupp U2 U3:1 U3:2 U3:3 U4:1 U4:2 U4:3 U5:1 U5:2 U5:3 U6 U7

MH

T1

T2

T3

C

B

A

E



 
 
Konkreta åtgärder 
Tidigare år har det mer eller mindre fungerat så att man har kunnat simma kvar i 
teknikgrupperna hur länge som helst om man inte platsat i C-gruppen. Det innebar att vi fick 
äldre och äldre simmare i T3 (och även T2) som blev mer och mer obenägna att tävla ju äldre 
de blev. Detta gjorde att det var svårt att hitta en naturlig utvecklingsväg i teknikgrupperna, de 
yngre simmarna som låg rätt i nivå platsade inte för uppflyttning till T2 och T3 eftersom de 
som simmade där var så pass mycket bättre. Konsekvensen blev att vi fick ett begränsat 
underlag av simmare till våra högre grupper (C och uppåt). 
 
Det andra problemet vi hade var att det krävs väldigt mycket av simmarna för att kunna hålla 
sig kvar i de högre grupperna och när man av olika skäl inte längre kunde lägga ner den 
energin som krävs så fanns inget alternativ annat än att sluta träna. Det kunder bero på 
tidsbrist, olika krämpor eller bara vikande engagemang.  

Renodlade träningsgrupper 
Dessa problem har vi jobbat mycket med under 2014. Den viktigaste åtgärden vi gjort är att vi 
nu erbjuder ett alternativ för de simmare som antingen ligger i röda fältet eller av olika skäl 
vill ta en paus från de högre träningsgrupperna. Sprintgruppen erbjuder träning på samma 
nivå som A/B-grupperna och C3 erbjuder träning på samma nivå som B/C-grupperna. Bägge 
grupperna tränar tre gånger i veckan. Detta har gjort att vi nu har ett komplett erbjudande i 
åldrarna 12/13 år och uppåt. Bägge grupperna är väldigt populära och många simmare som 
tidigare slutat träna har kommit tillbaka under året. Dessa simmare är dessutom en viktig 
grund för rekrytering av framtida ledare. 

Yngre tävlingsgrupper 
Den andra stora åtgärden vi gjort är att vi på försök skapat en yngre renodlad tävlingsgrupp, 
kallad C2. Där erbjuder vi yngre simmare lite mer träning än vad de skulle fått om vi bara gått 
efter deras utvecklingsnivå. Så här efter ett år är vår bedömning att det är en lyckad satsning. 
Ungefär hälften av de simmare som tränade med C2 i våras har nu kommit upp i 
utvecklingsnivå U4:1 vilket är ett stort hopp för dem. Övriga har ofta bara en eller två 
stipulationstider kvar för att nå den nivå. 
 
Vi har på även jobbat på att renodla teknikgrupperna (T1-T3), både i ålder och i nivå. Det 
innebär att vi har kunnat genomföra en mycket mer grupphomogen träning vilket gynnar alla 
simmare. 
 
 
Tobias Wallin (Ordförande)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén 2014 
 
 
Tävlingskommittén har under 2014 bestått av följande medlemmar: 
Kicki Granelli, Irina Öman, Nick Pagossov, Håkan Bankefors och Gunnar Fröman och  
Per Rydåker. 
 
Kommittén har haft 8 st. protokollförda möten under året, där vi planerat och beslutat om 
kommande tävlingar, utvärderat redan hållna tävlingar och diskuterat föräldraengagemang. 
 
TK har till uppgift att planera och arrangera egna tävlingar, internt inom klubben liksom 
åtagna tävlingar av distrikts och nationell karaktär. Vi ska se till så att det finns tillräckligt 
med funktionärer så att tävlingarna kan genomföras, samt ansvara för att detta sker på ett för 
klubben ekonomiskt fördelaktigt sätt. Tony Öhlund och Tony Burman har hållit två 
funktionärsutbildningar i anslutning till Poängsimstävlingar som hållits under året.  
Här deltog totalt 35 personer och dessutom har vi haft 10 personer som, uppdelat på två 
tillfällen deltagit i distriktsfunktionärsutbildningar, en i Gävle och en i Uppsala. Dessutom 
hölls två fortbildningskurser i januari och mars för uppdatering av nya regler. Utbildningen av 
nya funktionärer är av största vikt eftersom det samtidigt slutar en hel del, oftast på grund av 
att deras barn slutar simma. Vi försöker också utbilda funktionärer i att sköta tidtagnings- 
utrustningen och tävlingsprogrammet Grodan. 
Under året har vi bidragit med funktionärer till DM i Köping samt med ett 20-tal funktionärer 
till en Triathlontävling inne i Uppsala och till UEM i Femkamp som gick under sommaren. 
Från de två sistnämnda tävlingarna fick vi in ungefär 20.000 Kr som gick till lägerkontot för 
simmarna. Vi kan konstatera att våra funktionärer har fått vara flitigt i elden under 2014. 
 
Tävlingsåret har liknat de tidigare åren med ett antal återkommande tävlingar som står på vårt 
program, samt med tillägg av några tävlingar i samarbete med Svenska Simförbundet och 
Mellansvenska Simförbundet.  
I slutet av januari hade vi GP1, med deltagare från bl.a. Irland samt simmare från nivån under 
landslagssimmarna. Sedan hade vi under mars vårt eget Poängsim 3 och Knattesim i början av 
april där vi hade c:a 150 starter utifrån. Här ska vi för kommande år jobba för att få in fler 
starter. Jöns Svanbergsimmet hölls i år i början av maj då vi hade ungefär 1.700 anmälda 
starter från andra klubbar, vilket är i den nivå vi kan klara av när tävlingen går på 8 banor. 
Nettot för tävlingen blev ungefär 70.000 Kr. 
I början på september hade vi Arena-Open, tidigare US-Open, där vi inlett ett samarbete med 
Arena som sponsrar priserna. Tyvärr hade vi ganska få anmälningar, 350 mot budgeterade 
600, men tävlingen gick ändå med ett överskott på c:a 10.000 Kr.  UUM arrangerades som 
vanligt i början av oktober, där vi även hade en klass för äldre simmare som inte deltog i 
tävlandet om medaljer. UUM drar väldigt få starter och det kom bara hälften av vad vi 
budgeterat för. Senare i oktober körde vi säsongens första Poängsim. I december hade vi 
Poängsim 2 och KM i samband med luciafirandet 14/12. 
Dessutom har vi arrangerat 4 st. Friday Night Race under året, en på våren och tre under 
hösten. Det här är ju en intern testtävling för klubbens simmare där man bara simmar ett par 
grenar. Klubben tog också på sig att arrangera Vattenfallsmästerskapen i januari, från vilken 
vi kunde inkassera 15.000 Kr till kassan. Som helhet kan 2014 betraktas som ett gott år 
ekonomiskt. 
 
För Tävlingskommittén, 
Per Rydåker 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verksamhetsberättelse Knattekommittén 
 

Medlemmar i knattekommittén har under 2014 varit:  
Ordförande: Karolina Wiell 
Ekonomiansvarig: Veronica Dorestrand 
Knattesim- och materialansvarig: Kerstin Henriksson 
LOK-ansvarig: Jessica Dellenäng 
Ledamot: Roger Öncu, Lilly Torkelsdotter 
 
Knattekommittén (KK) har under 2014 haft 12 möten.  

Vad har vi arbetat med under året? 
År 2014 har varit det år då de förändringar i organisationen som gjordes 2013 enligt en 
Svensk Simlinje har satt sig.   

Förändringen gentemot Svenska simförbundets Simlinje innebar dels metodologiska 
förändringar då bland annat ytterligare ett simsätt skulle föras in (fjärilsim). Dessutom valde 
vi i Upsala Simsällskap att sära på liksidiga och oliksidiga simsätt för att minska risken för 
simsättsförvirring och kunna fokusera undervisningen. Utöver detta lades schemat om så att 
lektionerna förlängdes med 10 minuter mer landtid (från 5+30 minuter till 15+30 minuter). 
Dessutom valde vi att för att effektivisera utnyttjandet av bassängtid men utöka ledarnas 
möjlighet att planera och återhämta sig mellan lektionerna att införa två team som jobbar om 
lott på samma bassänghalva. På så sätt fick ledarna 15 minuter landträning, 30 minuter vatten, 
15 minuter planeringspaus per arbetad timme. Genom dessa ändringar hoppas vi att våra barn 
i verksamheten får en förbättrad simkunskap och därmed en större säkerhet i och vid vatten. 
Genom att f.d. crawlnivån införlivades i knattekommittén och den simskolepedagogik som 
används här hoppas vi att öka lusten till träning för barnen genom en lekfullare metodik lika 
väl som att ledarna i större utsträckning jobbar från vattnet än tidigare.  

På det hela kunde vi redan i övergången mellan 2013 och 2014 konstatera att utfallet var bra. 
Vi har därför under 2014 strävat efter att finjustera, förbättra och befästa den nya 
arbetsmetodiken. Totalt har det inneburit följande positiva effekter: 

• Schemaomläggningen skapar möjlighet för fler barn att delta i verksamheten, som 
därför på ett år från HT 2013 till HT 2014 ökat med ett 50-tal barn och sedan HT 2012 
med cirka 150 barn:  

 



 

• Schemaomläggningen tillsammans med att vi till hösten 2014 fick mer vattentid av 
både Fyrishov och SK har dessutom inneburit att antalet grupper i knatteverksamheten 
ökat: 

  

• Undervisningen i de olika grupperna på samma nivå har homogeniserats genom att 
tydligare riktlinjer för vad barnen skall klara av gått ut till simledarna. Detta har också 
påverkats av den simtekniska databasen där vi har bättre koll på barnens utveckling 
och simtekniska kunskaper. 

• Ansökningstrycket till verksamheten har ökat, främst till de lägre grupperna. Många 
föräldrar hänvisar till US goda rykte och organisation som skäl för att de vill ha in sitt 
barn i verksamheten 

• Vi kan också se på de barn ur Makrohajen och Tigerhajen som deltagit i 
simtävlingarna poängsim och knattesim att deras resultat och simutveckling varit bra. 
Bland annat erövrade några liten pokal på poängsim samt medalj på knattesim. Efter 
provsimning flyttades dessutom några upp till simkommitténs C2- och C3-grupper. 

Negativa effekter av omstruktureringen har medfört 

• Trycket på de lägre grupperna. Det har alltid varit svårt att få in sina barn i Upsala 
Simsällskaps knatteverksamhet och då främst i nybörjargrupperna. Sedan det nya 
anmälningssystemet utformades har vi kunnat kartlägga hur fort platser och grupper 
fylls. Därför vet vi att inför HT2014 fylldes baddargrupperna inom 18 minuter från det 
att platserna släpptes till allmänheten och på 2 minuter inför Vinterterminen 2015. 

• Svårt för barn från andra simskolor att platsa in i vårt system då de ofta saknar 2-3 av 
de simsätt vi lär ut från 4 års ålder. 

Vad har vi gjort för att förbättra oss? 

• Genom att förflytta fiskgrupperna till simhallen har vi kunnat se till att så gott som alla 
pingvinengrupper kan bedriva sin undervisning i undervisningsbassängens djupa del. 
Därmed har vi kunnat öka de två nybörjarkurserna (vattenvanegrupperna baddaren och 
sköldpaddan) från hösten 2013 då vi hade 3+3 grupper till höstterminen 2014 då vi 
hade 5+5 grupper. Men vi kan konstatera att vi trots detta inte klarar av trycket utan 
snarare fortsätter att glida efter. Målet är att ytterligare skapa mer plats för dessa barn. 



 

• Till hösten 2014 introducerade vi en ny grupp – Tigerhajen, som på många sätt är en 
klassisk crawlgrupp. För att platsa i denna skall barnet vara simkunnigt (enligt 
nordiska definitionen) och kommer nu att lära sig simma crawl, ryggcrawl och fjäril 
samt testa att tävla. Gruppen inriktar sig på barn som antingen gått i vår rockangrupp 
eller som lärt sig simma på annat håll och som tror att simning är en idrott för dem. De 
får därför chansen att komplettera sina kunskaper och förväntas efter fullgjord kurs 
antingen gå vidare i makrohaj eller teknikgrupp. 

• Kontinuerligt uppdatera kursplanerna och den simtekniska databasen 

• Förbättrat anmälningsförfarandet genom att den grupp barnen rekommenderas i 
samband med kursavslutning är förvald när barnet återanmäler sig. På så sätt hoppas 
vi underlätta för föräldrarna i anmälningsförfarandet samt skapa mer homogena 
grupper. 

• Satsat på internutbildning och externutbildning. Våren 2014 gick cirka 20 stycken av 
våra ledare utbildningen simlinjeassistent hos SSF, dessutom har två ledare under 
hösten 2014 gått minisimutbildning. Därutöver har vi under simterminerna givit alla 
ledare möjlighet att gå på internutbildning minst en gång i månaden. De olika 
internutbildningarna baseras på simlinjen och följer ett rullande schema från år till år. 

Resultat vi speciellt vill framhålla 

På det hela taget har detta år inneburit en stabilisering av verksamheten då vi strävat efter att 
få metodiken kring simlinjen att sitta samtidigt som vi vill utöka möjligheten att följa och 
dokumentera varje enskilt barns simtekniska utveckling. Detta har försvårats då både antalet 
barn och grupper utökats. Men på det hela taget har det enskilda barnet fått mer fokus och en 
bättre individuell vägledning genom vårt simskolesystem trots att antalet barn ökat från 557 
till 604 (eller egentligen från 452 barn innan simlinjens införande till 604 år hösten 2014). Vi 
har också kunnat konstatera att de barn som ”examinerats” från knatteverksamheten genom 
att simma upp för teknikgrupp hållit en mycket hög kvalitet. Nu strävar vi för att bibehålla 
denna kvalitet men öka genomströmningen igenom knattes grupper så att de barn som 
fullgjort knatteverksamhetens utbildning blir aningen yngre. 

 
Uppsala mars 2014  
 
Karolina Wiell (ordförande)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verksamhetsberättelse för Morronbadarna 2014 

 
Morronbadarna är en sektion av Upsala simsällskap (US). Morronbadarna är en 
kamratförening för oss som gillar att simma och umgås. Vi vill utveckla vattenvana och 
simteknik hos våra medlemmar och vi strävar efter att ge morgontidiga ett mervärde av 
besöken vid Fyrishov. 
Förhållandet till både US och Fyrishov är gott. Vi har bjudits på bastubad och fått PR-biljetter 
av Fyrishov att sprida till vänner och bekanta. Vi har bidragit med funktionärer och 
medhjälpare vid simtävlingar anordnade av US. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har sedan årsmötet den 1 mars 2014 bestått av följande personer: 
Barbro Lindahl, ordförande, vald 2014 
Lena Högling, kassör, vald 2013 
Sven-Olov Larsson, vald 2013 
Ingemar Rejmer vald 2014 
Ylva Nilsson, sekreterare, vald 2014 
Ingegerd Andersson, suppleant, vald 2014 
Kristina Eriksson, suppleant, vald 2014 
 
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden samt vid behov informella 
överläggningar. 
 
Valberedning: Bo Nilson (sammankallande) Gun Rönnkvist. 
 
Morronbadarna väljer inte egna revisorer utan räkenskaperna revideras av Upsala 
simsällskaps ordinarie revisorer. Resultaträkningen visar att 4200 kr betalats i 
medlemsavgifter, vilket motsvarar 84 medlemmar. 
 
Verksamhet 
Under 2014 har vi främst satsat på frukostmöten sista onsdagen i varje månad. 
Januari 
29 januari fick 23 morronbadare en intressant föreläsning av osteopat Cathrine Lobel. 
Februari 
4 februari, vinterbastu som lockade 10 deltagare 
Mars 
Vid årsmötet den 1 mars i Magistern deltog 27 medlemmar. 
 
SUM SIM-priset tilldelades Nathaniel Jousefi. 

 
 

Dan Andersen, vd för US, 

redogjorde för US 

verksamhetsplan 

för kommande år under 

 devisen 

”Simning från vaggan till  

graven” 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
26 mars gästades Morronbadarna av Katharina Arnesen som berättade om Body Talk. 25 
personer deltog. 
Ett antal morronbadare tog tillfället i akt och bevistade föreställningen ”Come together”. 
Morronbadare erbjöds biljetter med 50% rabatt. 
 
I ”Plums” nr 7 2014 uppmärksammades Morronbadarna i en artikel med 
rubriken ”Morronbadarna på uppåtgående” 
 
April 
23 april. Ingvar Blomster, fd chef för stadsbyggnadskontoret, höll en föreläsning under 
rubriken Uppsala bygger. 23 personer deltog. 
Maj 
12 maj. Utebassängen öppnade och detta firades med sång och sedvanlig dryck. 
21 maj. Ruth McKie gav oss en inblick i hur det är att hålla ångan uppe för Lennakatten. Ett 
20-tal morronbadare lyssnade till hennes inspirerande föredrag. 
Augusti 
Midnattsbadet den 10 augusti var ett välbesökt arrangemang med fullmåne, eldshow och 
vedeldad bastu. 
27 augusti var det dags för den traditionsenliga bangolftävlingen. Fem personer gjorde upp 
om vem som är Morronbadarmästare i bangolf. Lena H erövrade titeln. Därefter var det fika 
hos Kristina på Tunakolonin. Sammanlagt 10 personer besökte kolonin. 
September 
24 september samlades 26 personer för att lyssna på David Wedberg från Advokatbolaget när 
han redogjorde för juridiska spörsmål som vi stöter på förr eller senare. 
November 
5 november informerade Liisa Hundertmark och Lena Wedin från Fyrishovs ledning om vad 
som är på gång på Fyrishov. 
26 november kom Ulf Lindvall från Lindvalls kafferosteri och gav oss en intressant 
presentation av familjeföretaget. 
December 
12 december firades Lucia med förskoleklasselever från 
Domarringens skola. Senare samma dag var det dags för julbord i 
restaurangen på Fyrishov. God mat och trevlig stämnig bland de 19 
som deltog. 
24 december. Julaftonsbastu med efterföljande grötfrukost. 
31 december. Nyårsaftonsbastu som fulländades av möjligheten att 
göra änglar i snön. 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vill göra alla i US uppmärksamma på den möjlighet som ges för föräldrar och äldre att 
delta i Morronbadarnas träning och trivselverksamhet samt att få ta del av rabatter på 
Fyrishov. 
Välkomna! 
 
Antal medlemmar: 84 
 

Uppsala i januari 2015 
 

Barbro Lindahl  Lena Högling  Ylva Nilsson  Ingemar Rejmer  Sven-Olov Larsson   
Ingegerd Andersson  Kristina Eriksson 

 
 



 
 
Verksamhetsberättelse US Supportkommité 2014 
 
Medlemmar under 2014: 
Karin Salomonson (Ordförande), Martin Wohlin  
Victoria Tasso (ansvarig för klädprofil)  
Cecilia Gudfastsson,  Per Gudfastsson 
Maria Bankefors (vt 2014) 
Karin Söderberg (vt 2014) 
Louise Rodhe (vt 2014) 
Maria Almasi (vt 2014) 
Anna Johnsson  (vt 2014), Mats Eliasson (ht 2014) 
Jenny Fischer (ht 2014) 
 
US Supportkommitté stöttar verksamheten genom att bla arrangera fikaförsäljning vid 
simtävlingarna, något som drar in viktiga inkomster och möjliggör resor/träningsläger etc för 
barnen i klubben. Vid tävlingarna säljer vi också produkter med klubbprofil; tröjor, 
badmössor, ryggsäckar mm. Vi köper in och ställer i ordning fika till Funktionärssamlingarna. 
Vi ordnar med tränarfika vid större tävlingar där vi bjuder in andra klubbar. Under 2014 har vi 
deltagit vid 13 av klubbens tävlingar.  Genom fika- och klädförsäljning tillsammans med 
inkomster från försäljning av rabatthäften (Klubbrabatten) samt sponsring (Swim of hope) har 
klubben fått in ca 75 000kr. En del av pengarna användes till ett träningsläger på Åland under 
hösten 2014.   
För de barn som deltar i tävlingsverksamheten krävs ett visst antal föräldrainsatser varje 
termin, dessa föräldrainsatser kan kan göras antingen som funktionär eller genom att delta i 

supportverksamheten! Vi har oftast inga problem med att få tag på föräldrar till lokala 
tävlingar t ex poängsim men tyvärr har vi haft svårt att få tag i föräldrar som kan hjälpa till i 
vår verksamhet vid större arrangemang t ex UUM, Jöns Svanberg. Vi behöver förbättra vår 
kommunikation med föräldrarna angående föräldrainsatser och tror att nyckeln är att 
samverka med funktionärsverksamheten, för att undvika ”intern konkurrens”.  
2013/2014 har många av våra "gamla" medlemmar i supportkommittén avgått då deras barn 
slutat i klubben så nya medlemmar är varmt välkomna! Som medlem i kommittén är du med 
och planerar och organiserar vår verksamhet. 
 
Karin Salomonson (Ordförande) 
 
 
Verksamhetsberättelse US Trivselkommitté 
 
Medlemmar i US trivselkommitté har under 2014 varit: Birgitta Björk och Ingegerd 
Andersson.Trivselkommittén har under 2014 haft fem (5) möten. 
 
Promotion och Lucia har varit de arrangemang som vi har haft ansvar för, vi har även varit 
delaktiga i Vårplasket. 
 
Promotion 2014 
Söndagen den 31 aug. ägde årets promotion rum i Fyrishov. 
Årets promotor var Prorektor Anders Malmberg. 
 
1964 var det nio (9) flickor och sex (6) pojkar som tog magistermärket och som 2014 var 
jubelmagistrar. 
Två (2) jubelmagistrar hade hörsammat vår inbjudan, Karin 
Lindahl f. Söderqvist och Ove Högman. 
 
 



 
  
Av årets 73 märkestagare deltog endast ett 25-tal i promotionen. 
De promoverades med ek – eller pil- lövskrans, alla fick också ett diplom.  
 

 
Från vänster: Ove Högman, Karin Lindahl f. Söderqvist och promotor Anders Malmberg. 
 
 

 
Några av 2014 års magistrar som om 50 år är jubelmagistrar. 
 
 
 
 
 
 



 
 
US LUCIA I FYRIS PARK 
Torsdagen den 11 december 2014 hade Torsdagsdansarna sin sista dans för hösten.   
Det har blivit en tradition att US Lucia kommer till Fyris Park och sprider en härlig stämning.                                     
465 person hade kommit till Fyris Park för att dans i några timmar. 
I år deltog ett stor antal simmare i luciatåget, Rebecka Bankefors, (Lucia). 
 

 
 
Lucia  Fyrishov  
Söndagen den 14 dec. 2014 var det dags för det traditionella KM och Luciafirande i Fyrishov. 
Årets lucia var Rebecka Bankefors en av US unga duktiga simmare. 
Ungefär 30 simmare var med i luciatåget som tärnor, tomtar, stjärngossar och 
pepparkaksgummor. Lucia kröntes av ordförande Jan-Olof Sjölund med en halskedja samt en 
US-berlock. 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
Därefter avgjordes KM 2014, segrare bland damerna blev Lina Westerlund och på herrsidan 
Nathaniel Jousefi. Därefter följde lagkapper av de olika träningsgrupperna inom US. De 
visade prov på alla fyra simsätten. Luciafirandet avslutades med skämthopparna, alltid lika 
hisnande att se. 
 

 
Henrik Ocklind färdig för A-final han blev 7:a . 
  
Till sist ett STORT  tack till familjen Thienemann ( Amaryllis Blomsterhandel) som även i år 
klädde luciakronan.   
 
Ingegerd Andersson (ordförande)   

 



 
 
US – Torsdagsdansarna Årsberättelse 2014 
 
Publiken fortsätter att komma till våra arrangemang på Torsdagseftermiddagarna. 
Medlemsantalet är nu uppe i 750 st. lösta medlemskort. 
Besökarantalet var också bra under året med 406 besökare i snitt per torsdag, och därmed slog 
vi det tidigare rekordåret med 402 besökare i snitt per torsdag som var från 2009. 
Omkostnaderna har ökat men vi har lyckats få ett överskott i ekonomin i år också eftersom 
besöksantalet har ökat, till förmån för moderföreningen. 
Vi har även skänkt 10.000 kr till Akademiska sjukhusets utvecklingsfond. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Ordf.   Lars Ramström  Ledamot. Ove Josephson 
Sekr.   Ulf Lundberg  Suppleant 1  Bo Björk 
Kassör.  Bo Andersson  Suppleant 2  Nils Lindbom 
V. Kassör.  Bo Anjou   Adjungerad  Bengt-Olov Eriksson 
 
Under året har vi haft 6 protokollförda sammanträden. 
  
Vi vill härmed tacka alla som hjälper till med att göra Torsdagsdanserna till en mitt i veckan 
festlighet för alla våra medlemmar. 
Vi vill också tacka för städhjälpen vi får på torsdagskvällarna av främst simmarföräldrar, den 
hjälpen är verkligen uppskattad. 
 
 
Sektionsstyrelsen/Lars Ramström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Resultaträkning Not 2014 2013 
        
Föreningens Intäkter       
Nettoomsättning 1 5 237 928 4 936 792 
Offentligrättsliga bidrag 2 670 899 674 223 
Gåvor/stipendier/övriga bidrag 3 118 375 232 848 
Medlemsavgifter   85 449 85 449 
Övriga föreningsintäkter   432 050 410 760 
Summa intäkter   6 544 701 6 340 072 
        
Föeningens Kostnader       
Föreningskostnader 4 2 173 507 2 202 497 
Övriga externa kostnader   1 221 231 1 038 381 
Personalkostnader   2 889 229 2 659 918 

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   0 12 183 
Övriga kostnader   0 0 
Summa kostnader   6 283 967 5 912 979 
        
Verksamhetens resultat   260 734 427 093 
        
Resultat från övriga värdepapper   0 -32 318 
Ränteintäkter och liknande poster   1 745 6 015 
Räntekostnader och liknande poster   -352 -16 
    1 393 -26 319 
        
Resultat efter finansiella poster   262 127 400 774 
        
Bokslutsdispositioner   0 0 
        
Årets resultat före fördelning   262 127 400 774 
        
Årets resultat enligt resultaträkningen   262 127 400 774 
Utnyttjande av ändamålsbestämda  medel   0 0 
Avsättning till ändamålsbestämda medel   -200 000 -298 629 
        
Kvarstående belopp för året/balanserat 
kapital 62 127 102 145 

 

 

 

 

 

 



 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   2014 2013 
        
Eget kapital 7     
Balanserat kapital   522 140 419 995 
Årets resultat   62 127 102 145 

Fonder   

1 373 
043 

1 172 
527 

Summa Eget kapital   
1 957 

310 
1 694 

667 
        
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder   39 328 108 793 
Övriga kortfristiga skulder   132 499 138 403 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 

1 885 
719 897 596 

Summa Kortfristiga skulder   
2 057 

546 
1 144 

792 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   

4 014 
856 

2 839 
459 

        
Poster inom linjen       
        
Ställda säkerheter   Inga Inga 
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
(Noter)             
                    

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper           
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och    
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i   
jämförelse med föregående år.               
                    
Intäktsredovisning                 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.      
Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod     
periodiseras bidraget över denna period.             
                    
Medlemsavgifter                  
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsföreningen.       
                    
Bidrag                    
Som bidrag räknas likvida medel som Idrottföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt  
organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om  
villkoret inte uppfylls.                 
                    
Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU inkluderar    
Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång  
 
 
reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som  
också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållna  
bidrag redovisas i not.                 
                    
Aktier och andra värdepapper               
Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och värderas  
till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav klassificeras som  
finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och denna  
värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga 
värdet.       
                    
Anläggningstillgångar                
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar  
enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.      
Härvid tillämpas följande 
avskrivningstider:             
Datorer                   
Kontorsinventarier                 
Maskiner av olika slag               
                    
Fordringar                  
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.     
                    
Utländska valutor                  
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.       
                    
Varulager                  
Varulager värderas med tillämpning av först-in-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det  



verkliga värdet på balansdagen.               
                    
                    

Not 1 Nettoomsättning       
        
Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:       
Idrottsverksamhetens intäkter 5 052 166   4 792 575 
Sponsring, reklam, annonser  74 572   5 000 
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 111 190   139 217 

Summa 5 237 928   4 936 792 
        
Not 2 Offentligrättsliga bidrag       
        
Kommun 308 451   285 031 
Stat  362 448   387 092 
Övriga bidrag  0   2 100 
Summa  670 899   674 223 
        
Not 3 Gåvor och övriga bidrag       
Bidrag 118 375   232 948 
Summa 118 375   232 948 
        
Not 4 Upplysning om föreningskostnader       
Idrottsverksamhetens kostnader  2 124 694   2168077 
Sponsor/reklamkostnader  0   0 
 
    
Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader 48 813   34 420 
Summa 2 173 507   2 202 497 
        
        
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav       
        
Ingående bokfört värde 634 289   863 607 
Förvärv 0   171 424 
Försäljningar 0   400 742 
Utgående bokfört värde 634289   634 289 
        
        
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter       
        
Förutbetalda hyror 33 856   33 856 
Upplupna ränteintäkter 0   0 
Övriga poster 14 223   28 263 
Summa 48 079   62 119 
        
Not 7 Förändring av eget kapital        

  
Balanserat 

kapital   Ändamålsbestämt 
Ingående balans 522 140   1 172 527 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel       
Reservering av ändamålsbestämda medel       
Årets resultat       
Utgående balans 522 140   1 172 527 



        
        
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       
        
Övriga upplupna kostnader 78 167   32 563 
Upplupna semesterlöner 172 814   127 522 
Upplupna sociala avgifter 54 298   40 067 
Förutbetalda deltagaravgifter 1 580 440   697 444 
Summa 1 885 719   897 596 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Policies 
a) Miljö 
Som en simförening ska Upsala Simsällskap vara en ledande och god förebild inom 

miljöområdet. Vi ska profilera Upsala Simsällskap som en förening som deltar aktivt inom 

området miljöpåverkan. Vi ska sträva efter att hela organisationen är engagerad i 

miljöarbetet och att varje styrande, medarbetare, funktionär och medlem och väger in 

miljöhänsyn i de beslut som tas. 

 

Vi ska … 
i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga 
förbättringar minskar vår miljöpåverkan. 

Detta innebär att vi: 

• i vår vardag alltid tänker på vilken miljöpåverkan vårt handlande medför så att vi 
därmed medverkar till att vår miljöbelastning minskar  

Vi ska … 
uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt 
miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål. 
 
Detta innebär att vi: 

• försöker minska våra koldioxidutsläpp så att vi inte förvärrar växthuseffekten. 
Exempel på åtgärder vi gör och kan göra för att uppnå detta är att använda kollektiva 
färdmedel och köra miljöbilar i stor utsträckning. 

• Att vi uppmuntrar till samåkning vid resor med privatbilar. 
• ställer miljökrav vid inköp och så långt som det är ekonomiskt försvarbart köper det 

som är bäst för miljön 
Vi ska … 
Genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra leverantörer, medlemmar, kommuner, 
huvudmän för anläggningar m.fl. 
  
Detta innebär att vi: 
  

• påverkar alla enligt ovan att beakta mijöaspekter vid varje enskilt beslut.  
• vi ställer krav på våra leverantörer i samband med upphandling/inköp 
• att vi påverkar kommuner i riktning att effektivisera anläggningar så att mängden 

energi ska reduceras. 
  
Så att vi … 
bidrar till en hållbar utveckling i samhället. 
 
b) Doping 
Upsala Simsällskap är en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Det 
innebär att du som medlem i Upsala Simsällskap även blir medlem i RF. Riksidrottsförbundet 
liksom Upsala Simsällskap tar avstånd från alla former av doping. Den som gör sig skyldig 
till doping riskerar att bli avstängd från all idrottslig verksamhet i två år. 

Upsala Simsällskap välkomnar alla, oavsett vilket motiv man har att träna och tävla inom 
simning. Däremot säger vi nej till den som vill använda sig av otillåtna dopingpreparat. 

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är 
många men kan sammanfattas i fyra punkter: 
 
 
 



• Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det 
är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. 

• Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora 
hälsorisker för individen. 

• Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot 
idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.  

• Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt 
svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse. 

Skulle någon bli ertappad hos oss skulle det, förutom straff enligt svensk lag, innebära att 
personen blir avstängd från träning hos oss i två år. Ser eller hör du något som liknar 
användning eller distribution av doping-preparat på vår anläggning, vänligen ta kontakt 
med verksamhetschefen. 
 
c) Trafikpolicy 
Vid transporter i samband med US verksamhet gäller följande.  
Simidrottare och föräldrar förväntas samordna transporter till träningar, tävlingar och läger i 
närområdet. Föreningen ska organisera/samordna transporter till tävlingar och läger utanför 
närområdet. Bilförare ska ha haft körkort minst 2 år och vara förtrogen med fordonstypen. 
Hastighetsbegränsningar och andra trafikregler skall följas. Hastigheten skall anpassas efter 
väder, väglag och sikt. Alla platser i fordonet skall vara utrustade med bilbälten, och maximal 
antalet passagerare respekteras. Längre resor ska planeras så att nödvändiga raster och 
förarbyten är med i tidsberäkningen. Om minibuss används för transporten ska föraren ha god 
körvana för fordonet. Minibussar bör inte användas för längre transporter och resor. 
Bilföraren ska alltid vara nykter och drogfri samt utvilad. Föraren får ej prata i mobiltelefon 
under färd om inte handsfreeutrustning finns monterat. Bilen ska ha lagliga däck. 
 
d) Mångfald 
Upsala Simsällskap arbetar kontinuerligt med mångfaldsbegreppet i verksamheten så att alla 
delar av verksamheten genomsyras av mångfald i alla dess former. 
 
e) Föräldraengagemang 
 
1. Målgrupp och Syfte 
Målgrupp för detta dokument är familjer som har barn som deltar i Upsala Simsällskaps 
(US) tävlingsverksamhet i simning. Som barn räknas i detta sammanhang de som är under 
20 år och bor hos sina föräldrar. 

 
För att US ska kunna verka som förening och utveckla barnen både i och utanför 
bassängen behövs många ideella insatser. För att lösa detta på ett bra och rättvist sätt har 
US tagit fram en policy, som beskriver vad som förväntas av föräldrar till barn som 
tävlingssimmar. 

 
Syftet med detta dokument är att informera om denna policy. 
 
2. Vad det innebär för barnet att delta i US tävlingsverksamhet 
Precis som med annan idrott i organiserad form innebär deltagandet i US en hel del för ditt 
barn. Några av de viktigaste sakerna är: 

• Barnet deltar från första dagen i en mycket viktig gemenskap med tränare och med 
andra barn med samma intresse. Detta leder ofta till att vänskapsband utvecklas. 

 

 

 

 



 

• Barnet får viktig motion som behövs för att må bra och för att orka med skolarbetet. 
I simning tränas hela kroppen och simning är dessutom en sport som är skonsam mot 
kroppen i jämförelse med många andra idrotter. 

 

• Barnet får möjlighet att sätta upp mål, träna för att nå målen och mäta sig mot sig 
själv och andra barn. Detta sker dels i tävlingar som US själva arrangerar, dels i 
tävlingar som andra klubbar arrangerar och som US deltar i. 

• Via lagandan som finns i US växer barnet som människa och lär sig att förstå hur 
andra människor fungerar framför allt i grupp. 

 

3. Vad det innebär att vara förälder till barn som deltar i US tävlingsverksamhet 

Som förälder till barn som deltar i tävlingsverksamheten får man glädjen se sitt barn ha kul i 
och vid bassängkanten! Man får också tillgång till ett föräldranätverk och gemenskap med 
andra simmarföräldrar Tränarna ansvarar för barnens utveckling inom simningen, men som 
förälder har man en viktig roll genom att: 

• Uppmuntra och stödja sitt barn i dess strävan att nå framgång 

• Hjälpa till med planering och koordinering av barnets aktiviteter. 

• Skjutsa till träningar/tävlingar. 

• Bidra med sitt engagemang i klubben, vilket är en förutsättning för klubbens 
verksamhet. Detta kan gå till på många olika sätt och beskrivs i detalj nedan. 

 

4. Föräldraengagemang en förutsättning för överlevnad 

Många av de aktiviteter som sker i klubben är helt beroende av ideella insatser. Hit hör 
exempelvis arbete i styrelse och kommitteer, jakt på externa sponsorer och insatser i 
samband med de tävlingar US anordnar. 

 

4.1 Föräldraengagemang i marknadsföring 

Extern marknadsföring av US är en mycket viktig del av verksamheten för att 
behålla/höja klubbens image och på så sätt direkt och indirekt bidra till klubbens 
ekonomi. 

• Direkt genom att t.ex. hitta sponsorer/företag som är villiga att göra 
kontantinsatser och/eller lämna andra bidrag i form av t.ex. priser på de 
tävlingar som US arrangerar 

• Indirekt genom att synliggöra US och de tävlingar som US arrangerar för att 
dels locka lokala förmågor till US och dels locka andra simklubbar i landet att 
delta i de tävlingar US arrangerar. 

4.2 Föräldraengagemang i samband med tävlingar 

US arrangerar ett stort antal (10-15) tävlingar under ett verksamhetsår. Dessa är viktiga och 
utvecklande för barnen, ofta är det tävlingarna som stimulerar dem att lägga ned all den tid 
på simträning som de faktiskt gör. 

 
Dessutom ger hemmatävlingar nödvändiga intäkter till klubben, eftersom de ger intäkter i 
form av startavgifter för deltagare från andra klubbar. En annan fördel är att US egna  
 



 
 
simmare deltar utan att betala anmälningsavgift. Därtill kommer att både US och simmarna 
sparar in kostnader för resa, kost och logi. 

 
Liksom inom många andra ungdomsidrotter måste många av de uppgifter som hör ihop med 
tävlingar och resor utföras ideellt, annars skulle klubbens ekonomi snabbt gå under.  
 
 
Skillnaden mellan simningen och flertalet andra idrotter är att ANTALET ideella insatser är 
mycket högre. Det har att göra med verksamhetens art – för att barnen ska bedömas rättvist  
 
ska t.ex. varje individuell simmare ha en funktionär i båda ändar av bassängen när han eller 
hon simmar. 

 
Därför: Förutom att det är roligt att hjälpa till (både socialt och praktiskt) i klubbens 
aktiviteter är det helt nödvändigt att alla föräldrar till barn som tävlar aktivt deltar för att 
barnen ska få bra förutsättningar för sin simning. 

För att tydliggöra de ideella insatser som utförs av föräldrar och andra frivilliga kommer 
här en lista över de funktioner och uppgifter som utförs i samband med tävlingar i 
hemmabassäng 

 
EXEMPEL: Arrangemang av Jöns Svanbergsimmet 

 
Inför tävling: 
 

• ”Rigga” tävlingsutrustning. Innebär några timmars arbete för 4-5 personer att sätta 
upp och installera datorer, tidtagningsanordningar, speakersystem mm. 

 
• Förbereda tävlingen t.ex. skriva inbjudan, ta fram startlistor, ordna priser mm. Ca 20 

timmar. 
 
 
Under tävling, per pass för tävling i 25 meters bassäng (för tävling i 50 meters bassäng): 

 
• Tävlingsledare: 1 st (1 st) 
• Starter: 1 st (1 st) 
• Bandomare: 1 - 2 st (4 st) 
• Tidtagare: 6 - 8 st (8 – 10 st) 
• Vändningskontrollanter: 6 – 8 st (8 – 10 st) 
• Reserv: 2 st (2 st) 
• Speaker: 1 – 2 st (1 – 2 st) 
• Hantering av eltidsdatorer:1 st (1 – 2 st) 
• Hantering av tävlingsdator (Grodan): 1 st (1 st) 
• Kopiering: 1 st (1 st) 
• Tävlingsbyrå: (1 - 2 st) 
• Tävlingsläkare (endast SSF-arrangemang): 1 st 
• Dopingförkläde (endast SSF-arrangemang): 4 st 

 
 
Efter tävling: 
 

• Nedmontering och undanplockning av utrustning 
 
 
 
 



 
 
Om man undantar riggning/avriggning som kan göras av t.ex. 
tidtagare/vändningskontrollanter så behövs det minst 18 personer för att genomföra ETT 
tävlingspass på en mindre tävling och mellan 30 och 40 st på en stor tävling! 
 
5. US policy med avseende på föräldraengagemang 

För att få en rättvis fördelning av arbetsinsatserna och för att säkerställa att US har 
tillräckligt med funktionärer och aktiva i styrelse och kommittéer nu och i framtiden så 
lyder policyn kring föräldramedverkan enligt följande: 

 
För att barnet ska få delta i tävlingsverksamheten så skall: 

 

• Varje föräldrapar ställa upp med 5 klubbinsatser/verksamhetsår för T2- och T3-
grupper och 10 klubbinsatser/verksamhetsår från C-grupp och uppåt (för 
definition av klubbinsats se 5.1), oavsett antal tävlingsaktiva barn Respektive 
  

• förälder själv ta ansvar för att vid eventuella förhinder ordna så att någon annan 
tjänstgör enligt upprättat schema. 

 

• Minst en förälder per familj genomgå funktionärsutbildning. Dessa är 
kostnadsfria och genomförs regelbundet av US. 

 

• För tävlingsaktiva simmare som fyllt 20 år behöver den aktive eller dess 
föräldrar bidra med 5 klubbinsatser per år. 

 
 
Klubbinsatserna fördelas via kommittéerna eller kansliet inför varje termin. Alla ges 
möjlighet att frivilligt anmäla sig (först till kvarn gäller), därefter delas kvarvarande 
tillfällen ut. Tilldelad klubbinsats ansvarar den enskilde för. Byten inbördes mellan 
föräldrar kan göras och ansvaret för att klubbinsatsen blir utförd ligger hos den som 
ursprungligen fick klubbinsatsen tilldelad. 

 
Eventuella undantag från ovanstående krav på klubbinsatser beviljas av styrelsen. 
 
5.1 Vad är en klubbinsats 

En klubbinsats är att: 
 

• Hjälpa till som funktionär under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt 
bassängen vid interna tävlingar. 

• Hjälpa till vid uppbyggnad eller nedmontering av tävlingsanläggning. 
• Hjälpa till som funktionär under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt 

bassängen vid externa tävlingar där US har ett åtagande att bidra med funktionärer. 
• Hjälpa till med fikaförsäljning vid ett tävlingspass eller baka minst två 

satser kakor/bullar till ett tävlingspass på US förfrågan. 
• Hjälpa till med matlagning vid tävling eller läger på US förfrågan. 
• Hjälpa till som chaufför vid en resa till en tävling som ligger mer än 7 mil bort eller 

läger på US förfrågan. Detta innebär att tur och retur är lika med en klubbinsats. 
• Hjälpa till som ledare vid tävlingar och läger på US förfrågan. 
• Någon annan uppgift som US styrelse bedömer vara likvärdig en klubbinsats. 

 
Föräldrar som deltar i US styrelse- och kommittéarbete genom att närvara och aktivt delta 
vid protokollförda möten får för detta räkna 5 insatser/verksamhetstermin. Detsamma gäller 
för dem som är tränare eller simskolelärare. 
 



 
 
5.2 Konsekvenser för familjer som inte genomför klubbinsatser i tillräcklig omfattning 

Klubbens förhoppning är att avsnittet om föräldraengagemang i detta dokument tydligt 
påvisar behovet av ideella insatser för att US ska kunna fortsätta driva sin verksamhet. 

 
Om någon familj inte är beredd att bidra med klubbinsatser enligt denna policy blir tyvärr 
konsekvensen att dessa barn inte fortsatt får delta i tävlingsverksamheten. Barnen kan 
däremot fortsätta att delta i träningsverksamheten i oförminskad omfattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Damer   Klubbrekord     
Seniorer, långbana     
50m Frisim  Emma Svensson 25,75  Linköping 090705 
100m Frisim  Emma Svensson 56,77  Malmö 090719 
200m Frisim  Monica Parsmark 2.06,42  Austin, USA 800105 
400m Frisim  Monica Parsmark 4.21,93  Blackpool 800420 
800m Frisim  Monica Parsmark 9.19,10  Uppsala 790628 
1500m Frisim  Elisabeth Ahlund 18.00,28  Falkenberg  860426 
        
4x50m Frisim  Upsala Simsällskap 1.50,82  Göteborg 901123 
   Lia Lundberg 27,90    
   Anna Söderström     
   Malin Holmberg     
   Eva Ulmander 28,19    
        
4x100m Frisim  Upsala Simsällskap 4.03,90  Uppsala 910728 
   Lia Lundberg 1.00,96    
   Åsa Norell 1.00,02    
   Anna Söderström 1.00,74    
   Eva Ulmander 1.02,18    
        
4x200m Frisim  Upsala Simsällskap 8.44,98  Mölndal 860705 
   Elisabeth Ahlund 2.13,15    
   Katarina Karlsson 2.13,44    
   Anneli Hägglund 2.07,77    
   Petra Hammarström 2.10,62    
        
50m Bröstsim  Jennie Johansson 30,61  Halmstad 130704 
100m Bröstsim  Jennie Johansson 1.06,68  Adelaide 130427 
200m Bröstsim  Jennie Johansson 2.29,77  Norrköping 120628 
        
50m Ryggsim  Emma Svensson 28,90  Charlotte 130509 
100m Ryggsim  Emma Svensson 1.04,40  Linköping 090701 
200m Ryggsim  Agneta Öhman 2.28,60  Landskrona 780621 
        
50m Fjärilsim  Emma Svensson 28,31  Stockholm 110327 
100m Fjärilsim  Shannyn Hultin 1.04,36  Halmstad 130704 
200m Fjärilsim  Anneli Hägglund 2.24,47  Göteborg 870801 
        
200m Medley  Lisa Lönn 2.24,06  Landskrona 920626 
400m Medley  Shannyn Hultin 4.51,14  Halmstad 130705 
        
4x50m Medley  Upsala Simsällskap 2.02,61  Uppsala 960626 
   Malin Holmberg 31,31    
   Maria Jägare 34,00    
   Åsa Norell 30,04    
   Linda Holmberg 27,26    
        
4x100m Medley  Upsala Simsällskap 4.34,08  Halmstad 070725 
   Emma Svensson 1.11,11    
   Jennie Johansson 1.13,72    
   Hanna Moberg 1.07,44    
   Maja Framming 1.01,81    



        

Damer   Klubbrekord     
Seniorer, kortbana     
50m Frisim  Emma Svensson 24,27  Istanbul 091211 
100m Frisim  Emma Svensson 54,52  Göteborg 091127 
200m Frisim  Monica Parsmark 2.03,47  Borlänge 800323 
400m Frisim  Monica Parsmark 4.16,82  Borlänge 800323 
800m Frisim  Elisabeth Ahlund 9.10,33  Linköping 870411 
1500m Frisim  Linda Holmberg 17.30,82  Uppsala 960303 
        
4x50m Frisim  Upsala Simsällskap 1.47,74  Uddevalla 080131 
   Emma Svensson 26,11    
   Maja Framming 26,89    
   Hanna Moberg 27,18    
   Fanny Gustafsson 27,56    
        
4x100m Frisim  Upsala Simsällskap 3.55,07  Södertälje 911123 
   Lisa Lönn 58,27    
   Johanna Larsson 58,37    
   Lia Lundberg 59,79    
   Anna Söderström 58,71    
        
4x200m Frisim  Upsala Simsällskap 8.34,88  Borlänge 800321 
   Agneta Öhman 2.12,34    
   Monica Parsmark 2.02,70    
   Katarina Karlsson 2.12,80    
   Anja Pettersson 2.07,04    
        
50m Bröstsim  Jennie Johansson 30,05  Stockholm 111016 
100m Bröstsim  Jennie Johansson 1.05,19  Istanbul 091213 
200m Bröstsim  Jennie Johansson 2.25,75  Stockholm 101202 
        
50m Ryggsim  Emma Svensson 27,19  Istanbul 091212 
100m Ryggsim  Emma Svensson 59,55  Göteborg 091126 
200m Ryggsim  Johanna Larsson 2.18,90  Södertälje 911122 
        
50m Fjärilsim  Emma Svensson 27,07  Södertälje 110204 
100m Fjärilsim  Malin Persson 1.03,36  Norrköping 921213 
200m Fjärilsim  Malin Persson 2.17,73  Norrköping 921212 
        
100m  Medley  Emma Svensson 1.03,28  Stockholm 090927 
200m Medley  Monica Parsmark 2.20,42  Malmö 790515 
400m Medley  Monica Parsmark 4.57,41  Borlänge 800127 
        
4x50m Medley  Upsala Simsällskap 1.59,59  Uppsala 091024 
   Emma Svensson 28,94    
   Lina Westerlund 33,04    
   Astrid Blomqvist 30,80    
   Jennie Johansson 26,81    
        
4x100m Medley  Upsala Simsällskap 4.22,66  Norrköping 921213 
   Malin Holmberg 1.07,62    
   Eva Ulmander 1.14,25    
   Malin Persson 1.04,03    
   Lisa Lönn 56,76    



 
Damer   Klubbrekord     
Juniorer, långbana     
        
50m Frisim  Emma Svensson 25,75  Linköping 090705 
100m Frisim  Emma Svensson 56,77  Malmö 090719 
200m Frisim  Emma Svensson 2.07,54  Malmö 090717 
400m Frisim  Linda Holmberg 4.33,59  Luxembourg 960412 
800m Frisim  Linda Holmberg 9.27,41  Sjaelland 940121 
1500m Frisim  Linda Holmberg 18.35,00  Uppsala 921009 
        
4x50m Frisim  Upsala Simsällskap 1.50,82  Göteborg 901123 
   Lia Lundberg 27,90    
   Anna Söderström     
   Malin Holmberg     
   Eva Ulmander 28,19    
        
4x100m Frisim  Upsala Simsällskap 4.04,27  Uppsala 910728 
   Lia Lundberg 1.00,64    
   Åsa Norell 1.00,70    
   Anna Söderström 1.01,02    
   Malin Holmberg 1.01,91    
        
4x200m Frisim  Upsala Simsällskap 8.56,10  Sundsvall 890708 
   Anna Söderström 2.11,47    
   Anna Haag 2.14,59    
   Anna Carlsson 2.16,17    
   Eva Ulmander 2.13,87    
        
50m Bröstsim  Jennie Johansson 32,15  Norrköping 080718 
100m Bröstsim  Jennie Johansson 1.11,62  Vällingby 070421 
200m Bröstsim  Jennie Johansson 2.39,44  Vällingby 070422 
        
50m Ryggsim  Emma Svensson 29,07  Linköping 090702 
100m Ryggsim  Emma Svensson 1.04,40  Linköping 090701 
200m Ryggsim  Emma Svensson 2.31,84  Uppsala 090510 
        
50m Fjärilsim  Emma Svensson 28,59  Stockholm 090321 
100m Fjärilsim  Shannyn Hultin 1.04,36  Halmstad 130704 
200m Fjärilsim  Ebba Rosenqvist 2.25,47  Halmstad 050707 
        
200m Medley  Eva Ulmander 2.26,83  Landskrona 890725 
400m Medley  Shannyn Hultin 4.51,14  Halmstad 130705 
        
4x50m Medley  Upsala Simsällskap 2.07,24  Landskrona 950719 
   Katarina Enskär 34,08    
   Maria Jägare 34,50    
   Sara Björk 31,85    
   Linda Holmberg 26,84    
        
4x100m Medley  Upsala Simsällskap 4.34,08  Halmstad 070725 
   Emma Svensson 1.11,11    
   Jennie Johansson 1.13,72    
   Hanna Moberg 1.07,44    
   Maja Framming 1.01,81    



 
Damer   Klubbrekord     
Juniorer, kortbana     
50m Frisim  Emma Svensson 24,27  Istanbul 091211 
100m Frisim  Emma Svensson 54,52  Göteborg 091127 
200m Frisim  Linda Holmberg 2.05,22  Helsingborg 961123 
400m Frisim  Anna Söderström 4.23,18  Norrköping 890203 
800m Frisim  Linda Holmberg 9.13,82  Borlänge 921114 
1500m Frisim  Linda Holmberg 17.30,82  Uppsala 960303 
        
4x50m Frisim  Upsala Simsällskap 1.47,74  Uddevalla 080131 
   Emma Svensson 26,11    
   Maja Framming 26,89    
   Hanna Moberg 27,18    
   Fanny Gustafsson 27,56    
        
4x100m Frisim  Upsala Simsällskap 3.58,63  Södertälje 900209 
   Eva Ulmander 1.00,65    
   Anna Söderström 58,02    
   Carina Andersson 1.00,88    
   Lia Lundberg 59,08    
        
4x200m Frisim  Upsala Simsällskap 8.39,10  Norrköping 890204 
   Anna Söderström 2.09,00    
   Eva Ulmander 2.10,19    
   Anna Carlsson 2.11,03    
   Anna Haag 2.08,88    
        
50m Bröstsim  Jennie Johansson 31,27  Stockholm 081130 
100m Bröstsim  Jennie Johansson 1.08,75  Stockholm 081130 
200m Bröstsim  Jennie Johansson 2.33,22  Uppsala 061223 
        
50m Ryggsim  Emma Svensson 27,19  Istanbul 091212 
100m Ryggsim  Emma Svensson 59,55  Göteborg 091126 
200m Ryggsim  Emma Svensson 2.21,39  Motala 091003 
        
50m Fjärilsim  Emma Svensson 27,07  Södertälje 110204 
100m Fjärilsim  Lia Lundberg 1.03,62  Göteborg 920313 
200m Fjärilsim  Lia Lundberg 2.24,61  Gävle 920215 
        
100m  Medley  Emma Svensson 1.03,28  Stockholm 090927 
200m Medley  Eva Ulmander 2.23,08  Södertälje 900209 
400m Medley  Eva Ulmander 5.04,92  Norrköping 890205 
        
4x50m Medley  Upsala Simsällskap 2.00,26  Södertälje 090129 
   Emma Svensson 28,83    
   Lina Westerlund 33,34    
   Hanna Moberg 29,80    
   Astrid Blomqvist 28,19    
        
4x100m Medley  Upsala Simsällskap 4.24,04  Södertälje 090129 
   Emma Svensson 1.04,19    
   Lina Westerlund 1.12,34    
   Hanna Moberg 1.06,06    
   Astrid Blomqvist 1.01,45    



 
Herrar   Klubbrekord     

Seniorer, långbana     
        
50m Frisim  Lars-Ove Jansson 22,66  Göteborg 901124 
100m Frisim  Christoffer Wikström 50,48  Landskrona 060705 
200m Frisim  Christoffer Wikström 1.49,84  Peking 080810 
400m Frisim  Christoffer Wikström 4.00,10  Halmstad 070725 
800m Frisim  Ola Strömberg 8.20,53  Landskrona 950723 
1500m Frisim  Ola Strömberg 15.43,43  Barcelona 960528 
        
4x50m Frisim  Upsala Simsällskap 1.31,84  Norrköping 940702 
   Magnus Rönnevall 23,51    
   Lars-Ove Jansson 22,12    
   Pär Lindström 22,33    
   Kenneth Nyman 23,88    
        
4x100m Frisim  Upsala Simsällskap 3.25,75  Uppsala 910728 
   Magnus Rönnevall 52,74    
   Ulf Eriksson 51,60    
   Richard Milton 51,38    
   Lars-Ove Jansson 50,03    
        
4x200m Frisim  Upsala Simsällskap 7.38,79  Landskrona 890727 
   Ulf Eriksson 1.54,10    
   Lars-Ove Jansson 1.55,34    
   Magnus Olafsson 1.53,98    
   Roger Wiand 1.55,37    
        
50m Bröstsim  Jan Stensson 29,60  Landskrona 910801 
100m Bröstsim  Jan Stensson 1.05,25  Uppsala 910727 
200m Bröstsim  Anders Stensson 2.24,32  Uppsala 910725 
        
50m Ryggsim  Christoffer Wikström 27,32  Norrköping 080716 
100m Ryggsim  Christoffer Wikström 58,43  Norrköping 080716 
200m Ryggsim  Anders Kroon 2.04,57  Athen 910822 
        
50m Fjärilsim  Tor Sundin 24,63  Glasgow 020407 
100m Fjärilsim  Per-Alvar Magnusson 55,70  Split 890910 
200m Fjärilsim  Anders Bellbring 2.07,07  Landskrona 780720 
        
200m Medley  Anders Peterson 2.06,01  Uppsala 910727 
400m Medley  Roger Wiand 4.34,80  Landskrona 890726 
        
4x50m Medley  Upsala Simsällskap 1.46,14  Uppsala 960626 
   Anders Kroon 27,88    
   David Kollstedt 30,55    
   Kenneth Nyman 25,07    
   Pär Lindström 22,64    
        
4x100m Medley  Upsala Simsällskap 3.51,33  Landskrona 910727 
   Anders Kroon 58,72    
   Jan Stensson 1.04,56    
   Kenneth Nyman 57,71    
   Lars-Ove Jansson 50,34    



 
Herrar   Klubbrekord     
Seniorer, kortbana     
50m Frisim  Pär Lindström 22,49  Helsingfors 921122 
100m Frisim  Christoffer Wikström 48,61  Stockholm 081130 
200m Frisim  Christoffer Wikström 1.47,03  Oslo 080420 
400m Frisim  Christoffer Wikström 3.52,72  Jönköping 071124 
800m Frisim  Ola Strömberg 8.06,03  Wisconsin 950327 
1500m Frisim  Ola Strömberg 15.18,00  Sundsvall 960120 

  

 
  

 
  4x50m Frisim  Upsala Simsällskap 1.30,41  Sundsvall 940306 

  

 Kenneth Nyman 23,45  
     Lars-Ove Jansson 22,04    

   Pär Lindström 22,21    
   David Kollstedt 22,71    
   

  

   
4x100m Frisim  Upsala Simsällskap 3.19,22  Malmö 890317 

  

 Lars-Ove Jansson 50,07  
     Ulf Eriksson 49,35    

   Richard Milton 48,65    
   Magnus Olafsson 51,15    
   

  

   
4x200m Frisim  Upsala Simsällskap 7.22,14  Malmö 890319 

  

 Magnus Olafsson 1.51,12  
     Ulf Eriksson 1.48,35    

   Lars-Ove Jansson 1.50,48    
   Richard Milton 1.52,19    
   

  

   
50m Bröstsim  Anders Stensson 28,57  Malmö 910319 
100m Bröstsim  Jan Stensson 1.02,55  Bonn 910316 
200m Bröstsim  Elias Lindskog 2.15,93  Södertälje 090129 

  

 
  

 
  50m Ryggsim  Sebastian Wikström 25,75  Stockholm 070204 

100m Ryggsim  Sebastian Wikström 55,75  Vällingby 070204 
200m Ryggsim  Anders Kroon 2.00,49  Göteborg 920314 

  

 
  

 
  50m Fjärilsim  Tor Sundin 24,64  Malmö 021129 

100m Fjärilsim  Tor Sundin 54,30  Malmö 021201 
200m Fjärilsim  Roger Wiand 2.04,67  Malmö 860126 

  

 
  

 
  100m Medley  Sebastian Wikström 55,64  Vällingby 070204 

200m Medley  Sebastian Wikström 2.02,63  Uppsala 061123 
400m Medley  Roger Wiand 4.26,10  Malmö 890318 

  

 
  

 
  4x50m Medley  Upsala Simsällskap 1.42,39  Vällingby 070204 

  

 Sebastian Wikström 25,98  
     Nils Schönberg 29,31    

   Fredrik Öberg 25,3    
   Christoffer Wikström 21,80    
   

  

   
4x100m Medley  Upsala Simsällskap 3.43,65  Vällingby 070204 

  

 Sebastian Wikström 55,75  
     Nils Schönberg 1.03,59    

   Thomas Andersson 55,90    
   Christoffer Wikström 48,41    



        

Herrar   Klubbrekord     
Juniorer, långbana     
        
50m Frisim  Christoffer Wikström 23,36  Landskrona 060705 
100m Frisim  Christoffer Wikström 50,48  Landskrona 060705 
200m Frisim  Christoffer Wikström 1.50,12  Halmstad 070725 
400m Frisim  Christoffer Wikström 4.00,10  Halmstad 070725 
800m Frisim  Anders Kroon 8.36,60  Uppsala 920911 
1500m Frisim  Anders Kroon 16.10,30  Uppsala 920911 
        
4x50m Frisim  Upsala Simsällskap 1.40,04  Uppsala 960626 
   Fredrik Hermanson 25,40    
   Mikael Nyström 24,48    
   Daniel Hermanson 25,14    
   Johan Eriksson 25,02    
        
4x100m Frisim  Upsala Simsällskap 3.32,64  Sundsvall 050629 
   Christoffer Wikström 51,65    
   Fredrik Öberg 54,60    
   Sebastian Wikström 51,31    
   Oskar Melin 55,08    
        
4x200m Frisim  Upsala Simsällskap 7.46,69  Halmstad 070725 
   Sebastian Wikström 1.56,70    
   Björn Sundin 1.59,50    
   Christoffer Wikström 1.51,34    
   Jonas Ekman 1.59,15    
        
50m Bröstsim  Nils Schönberg 30,02  Norrköping 080716 
100m Bröstsim  Pierre Zarebski 1.07,25  Malmö 090719 
200m Bröstsim  Pierre Zarebski 2.25,69  Luxembourg 090419 
        
50m Ryggsim  Sebastian Wikström 27,61  Halmstad 070725 
100m Ryggsim  Anders Kroon 58,48  Antwerpen 910801 
200m Ryggsim  Anders Kroon 2.04,57  Athen 910822 
        
50m Fjärilsim  Tor Sundin 24,63  Glasgow 020407 
100m Fjärilsim  Tor Sundin 56,19  Linz 020711 
200m Fjärilsim  Kenneth Nyman 2.10,70  Landskrona 890727 
        
200m Medley  David Kollstedt 2.09,87  Geneve 850728 
400m Medley  David Kollstedt 4.40,64  Göteborg 870804 
        
4x50m Medley  Upsala Simsällskap 1.51,77  Landskrona 950719 
   Andreas Le Roux 28,64    
   Björn Svedlund 31,88    
   Mathias Svedlund 26,83    
   Mikael Nyström 24,42    
        
4x100m Medley  Upsala Simsällskap 3.56,13  Halmstad 070725 
   Sebastian Wikström 59,84    
   Nils Schönberg 1.07,58    
   Thomas Andersson 58,43    
   Christoffer Wikström 50,28    



 
Herrar   Klubbrekord     
Juniorer, kortbana     
50m Frisim  Christoffer Wikström 22,62  Uppsala 051211 
100m Frisim  Christoffer Wikström 49,21  Uppsala 061123 
200m Frisim  Christoffer Wikström 1.47,86  Jönköping 071125 
400m Frisim  Christoffer Wikström 3.52,72  Jönköping 071124 
800m Frisim  Anders Kroon 8.13,60  Göteborg 920315 
1500m Frisim  Anders Kroon 15.30,79  Göteborg 920315 
        
4x50m Frisim  Upsala Simsällskap 1.30,78  Norrköping 070204 
   Tomas Andersson 23,62    
   Christoffer Wikström 21,80    
   Sebastian Wikström 22,07    
   Fredrik Öberg 23,29    
        
4x100m Frisim  Upsala Simsällskap 3.20,01  Stockholm 070204 
   Thomas Andersson 51,53    
   Sebastian Wikström 48,81    
   Christoffer Wikström 48,03    
   Fredrik Öberg 51,64    
        
4x200m Frisim  Upsala Simsällskap 7.30,04  Norrköping 051201 
   Christoffer Wikström 1.50,43    
   Thomas Andersson 1.55,22    
   Sebastian Wikström 1.49,41    
   Fredrik Öberg 1.54,98    
        
50m                    Bröstsim   Mattias von Ehrenheim 29,19  Umeå 010202 
100m Bröstsim  Mattias von Ehrenheim 1.03,34  Malmö 010216 
200m Bröstsim  Elias Lindskog 2.15,93  Södertälje 090129 
        
50m Ryggsim  Sebastian Wikström 25,98  Vällingby 070201 
100m Ryggsim  Sebastian Wikström 55,75  Vällingby 070201 
200m Ryggsim  Anders Kroon 2.00,49  Göteborg 920314 
        
50m Fjärilsim  Tor Sundin 24,64  Malmö 021129 
100m Fjärilsim  Tor Sundin 54,30  Malmö 021201 
200m Fjärilsim  Kenneth Nyman 2.08,15  Malmö 890319 
        
100m Medley  Sebastian Wikström 55,64  Vällingby 070204 
200m Medley  Sebastian Wikström 2.02,63  Uppsala 061123 
400m Medley  David Kollstedt 4.27,76  Malmö 860125 
        
4x50m Medley  Upsala Simsällskap 1.42,39  Vällingby 070204 
   Sebastian Wikström 25,98    
   Nils Schönberg 29,31    
   Fredrik Öberg 25,3    
   Christoffer Wikström 21,80    
        
4x100m Medley  Upsala Simsällskap 3.43,65  Vällingby 070204 
   Sebastian Wikström 55,75    
   Nils Schönberg 1.03,59    
   Thomas Andersson 55,90    
   Christoffer Wikström 48,41    



 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Upsala Simsällskap grundat 1796 
 
 
 

 Besöksadress: Fyrishov, Idrottsgatan 2 
 
 Postadress: Box 16018 
   750 16 Uppsala 
 
 Telefon:  018-22 21 64 
 
 E-post:  kansli@upsalasim.nu 
 
 Hemsida:  www.upsalasim.nu 
 
 Bankgiro:  554-3657 
 

Postgiro:  141383-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Våra samarbetspartners 
 
 

       
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


