
  
 

 
 

Årsredovisning 

2013 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

Förord 

 

Verksamhetsberättelse US 

- Verksamhetsberättelse SK 

- Verksamhetsberättelse UK 

- Verksamhetsberättelse TK 

- Verksamhetsberättelse KK 

- Verksamhetsberättelse Morronbadarna 

- Verksamhetsberättelse US Support 

- Verksamhetsberättelse US trivselkommitté 

- Verksamhetsberättelse Torsdagsdansarna 

 

Förvaltningsberättelse US 

- Resultaträkning  

- Balansräkning 

 

Revisionsberättelse 

 

Policies 

 

Klubbrekord  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 
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 

Fredrik Öberg ledamot 

Daniel Karlsson  ledamot 

Johan Ulin   ledamot 

Erik Leijonhufvud    ledamot 

Cecilia Sved    suppleant 

 

Anställd personal 

 

Dan Andersen Sport- och eventchef  100 % 

Mikael Eriksson Chefstränare Elit  100 % tom 31/7 2013 

Vitalik Gaponov   Huvudtränare  100% from 1/8 2013  

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 100 medlemmar under 2013. 

Fördelningen över US medlemmar var den 31 december 2013 totalt 1556 medlemmar enligt 

följande: 

 

Kvinnor/flickor 744 medlemmar, varav 

 Flickor 3-6 år, 94 

 Flickor 7-12 år, 354 

 Flickor 13-20 år, 95 

 Damer över 20 år, 201 

 

Män/pojkar 812 medlemmar, varav 

 Pojkar 3-6 år, 78 

 Pojkar 7-12 år, 398 

 Pojkar 13-20 år, 123  

 Herrar över 20 år, 213 

 

Representation  

 

 Föreningen har, under verksamhetsåret, representerats vid Bingoalliansens årsmöte av 

Jan Mandahl, Svenska Simförbundets årskonferens av Mikael Eriksson och Dan 

Andersen  

 Föreningen representerades vid SES (föreningen Svensk Elit Simning) konferens i 

samband med SM i Halmstad i juli 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 2013 ökade också medlemsantalet med nästan 100 personer vilket är ett steg i 

helt rätt riktning. Förhoppningsvis kan vi också starta en satsning mot simning i öppet vatten 

under 2014. Simning i öppet vatten och dess tävlingar är en verksamhet som är starkt på 

frammarsch i Sverige idag. 

 

Upsala Simsällskap har även under året knutit ett antal samarbetspartners till sig. Ett 

partnerskap som erbjuder Upsala Simsällskaps medlemmar ett antal rabatter i olika branscher. 

Glädjande är också att vi inför 2014 tagit fram ett medlemskort som är knutet till ovanstående 

samarbetsavtal.  

 

Året som gått har också varit i stor förändring för Upsala Simsällskap och vår verksamhet. 

Föreningen har under 2013 startat implementeringen av en Svensk Simlinje vilket innebär en 

bättre struktur på träningsnivåerna i alla grupper, allt från simskolan till tävlingsgrupperna. 

I samband med detta planeras inför 2014 även utbildningar av både simmare och tränare. 

Arbetet med den svenska simlinjen fortsätter och målet är att den skall vara helt införd inom 3 

år. 

 

Under året lämnade Jennie Johansson klubben och gick över till SK Neptun. US ledning och 

Jennie var helt överens om att detta var det bästa för Jennie både på kort och lång sikt. 

 

Ekonomi 

 

Utmaningen från årsskiftet 2012/2013 var stor och strax före sommaren var vi övertygade om 

att vi skulle sluta med ett ganska stort minus för helåret 2013. Ett idogt sparande på 

kostnadssidan samt en mycket noggrann periodisk resultatuppföljning har resulterat i ett, för 

Sällskapet, ovanligt stort överskott på 427.093 kr. 

 

Vad efterlämnar vi till år 2014? 

 

Arbetet med simlinjen har bara börjat. Det har börjat mycket bra under 2013 men mycket 

arbete återstår. Dels vill vi se ett jämnt flöde hela vägen från minisim och simskola till Elit, 

dels vill vi se en kraftig höjning av simmare som når det gröna fältet (se SK nedan). Parallellt 

med detta vill vi också kraftigt öka gruppen motionssimmare. Det finns t.ex stora grupper 

pensionärer (enbart SPF Luthagen består av >1000 medlemmar) som idag inte har något 

organiserat motionssim att gå till. Här måste vi hitta former för att attrahera dessa grupper 

samt tillsammans med Fyrishov hitta tider som passar in för denna grupp. Målet är att vi ska 

öka antalet medlemmar de närmaste 3-5 åren med 1000 medlemmar.  

 

Vi ska heller inte glömma att vårt arbete med att hitta nya vägar framåt, dvs ska vi vara kvar 

på Fyrishov eller ska vi bygga en egen hall? I skrivande stund är denna fråga helt öppen och 

vi räknar inom styrelsen inte med att ha några klara besked förrän tidigast i början av andra 

kvartalet 2014. 

 

I övrigt ska vi fortsätta att titta igenom vår funktionärsorganisation. Vi ska ha de bästa 

tränarna, vi ska ha de mest engagerade och passionerade funktionärerna. Vi behöver det i det 

eviga arbetet att fortsätta bygget av vårt stolta Upsala Simsällskap 

 

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 2013 varit:  
Ordförande: Ulf Lindström 

Chefstränare: Mikael Eriksson (VT) Vitalik Gaponov (HT) 

Utbildningsansvarige: Daniel Karlsson 

Ekonomiansvarige. Marianne Grele 

Teknikskoleansvarig: Tobias Wallin 

Ledamot: Katarina Hågestam 

 

Simkommittén (SK) har under 2013 haft 8 ordinära möten med hela SK och ett dussin mer 

informella möten samt 5 tränarmöten. Sammanfattningsvis kan året beskrivas som "många 

bollar i luften". SK har genomgått stora förändringar; Vi har bytt Huvudtränare, SK och UK 

har slagits ihop, vi har infört simlinjen och klubben har som bekant fått ny organisation. Allt 

är nog till det bättre då vi nu ser att alla bollar håller på att landa. Men året har erbjudit en del 

utmaningar vad gäller struktur och organisation inom SK. I skrivande stund (alltså en bit in i 

2014) känns det som att nya SK börjar ta form ordentligt. Men mer om det i nästa 

verksamhetsberättelse. Under 2013 fanns en massa visioner om utveckling på "micro"-planet 

som har fått stå tillbaka under alla dessa lite större macro-förändringar. Vi ser med glädje 

fram emot att börja ta tag i dessa i framtiden. 

Vad har vi arbetat med under året? 
 
Beslutet från 2012 att genomarbeta och anpassa Upsala Simsällskaps verksamhet enligt 

Svenska Simförbundets Simlinje har präglat SKs verksamhet under hela 2013. Rent konkret 

innebar det att kommitténs ansvarsområde fördubblades, från att tidigare omfatta den 

renodlade tävlingsverksamheten till att nu även ansvara för teknikskolan där fokus ligger på 

att vidareutveckla sin simförmåga och lära sig att träna simning. 

 

En av orsakerna till att vi vill stöpa om vår verksamhet enligt simlinjen är att vi har tappat i 

konkurrenskraft gentemot andra klubbar. Vi tror att det beror på att vi under en längre tid har 

levt kvar på gamla meriter och inte utvecklat vår verksamhet i samma takt som övriga 

klubbar. Det har visat sig på flera sätt, tydligast är att vi har väldigt få simmare som ligger i 

toppskiktet i sin respektive åldersklass. Men även på att vi upplever att vi generellt sett har 

väldigt tunt med simmare i många av våra grupper. 

 

En av grundtankarna med Simlinjen är att introducera en bredare simträning längre ner i 

åldrarna. Man ska jobba med samtliga simsätt redan i simskolan och introducera mer 

prestationsinriktad träning i tidigare grupper. Simlinjen beskriver utvecklingen hos simmarna 

i utvecklingsnivåer och beskriver en rekommenderad åldersmässig utvecklingskurva. Jämför 

vi våra simmare mot detta ser vi att vi vid ingången av höstterminen 2013 endast 24% av våra 

simmare i teknikskolan och tävlingsgrupperna ligger på en utvecklingsnivå som motsvarar 

vad som är rekommenderat för sin ålder (det gröna fältet i figuren nedan). 
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Vi är medvetna om att det krävs ett flertal åtgärder för att förskjuta våra simmare från det röda 

och gula till det gröna fältet. Det enklaste (som vi redan börjat med under 2013) är att sänka 

kraven för att få flytta upp till en högre nivå och därigenom öka träningsdosen. Med en ökad 

träningsdos hoppas vi att den individuella utvecklingsnivån höjs. Dock är detta bara en 

temporär lösning eftersom det innebär att vi sänker den generella nivån i alla grupper. 

 

Att jobba vidare med att höja nivån hos våra simmare kommer att vara en av 

huvuduppgifterna för kommittén under 2014. 

 

Sammanställning av tävlingar för Upsala Simsällskap från den 1 augusti 2013 till och med 

den 31 december 2013. 

 

Höstterminen 2013:  

Upsala simmarna började på hemma plan med US-open. Tävlingen gick riktigt bra och har 

bjudit på många fina resultat med en hel del personliga rekord. 

Helgen den 5-6 oktober deltog Uppsala simmarna i Upplands Ungdomsmästerskap, en tävling 

som varit en form av ”träningstävling” och en del i förberedelsen till höstens mästerskap. 

Även denna tävling visade att våra simmare hade bra form och det var en hel del personliga 

rekord. 

Höstens första mästerskap ägde plats i Strängnäs den 26-27 oktober och det var DM/JDM. 

Simmarna visade bra form i detta mästerskap. Lina Westerlund vann 50 och 100m bröstsim 

både för Juniorer och Seniorer.      

Första mästerskapet för våra yngre simmare var SUM-SIM regionsfinal som var en 

uttagningstävling till SUM-SIM riksfinal. Denna tävling visade att våra simmare har gjort 

jättebra jobb under höstterminen och till höstens viktigaste tävling SUM-SIM riks hade vi 

fyra glada kvalade simmare! Edmon Torosyan 100m fritt, 100, 200rygg, 4 & 100m fritt, 

Nathaniel Jousefi 100, 200m fjäril 100m fritt, 4 & 100m fritt, Roger Öncu 4 & 100m fritt, 

Fredrik Nilsson 4 & 100m fritt 

 

Svenska Mästerskapen i kortbana gick denna gång i Göteborg den 20-24 november. Upsala 

Simsällskap representerades på denna tävling av Lina Westerlund som deltog på alla tre 

bröstsimsdistanserna. Lina visade jättebra form och simmade alla tre grenar både i försök och 

final.  På 50 och 100m bröstsim simmade Lina på årsbästa tid, 200m bröstsim gick under 

hennes personliga bästa tid. 

 

SUM –SIM riksfinal gick denna gång i Stockholm den 6-8 december. Upsala Simsällskap 

ställde upp med fyra simmare som simmade både i individuella starter och lagkapp. Edmon 

Torosyan simmade 100, 200mrygg, 100m fritt och 4 & 100 m fritt och i alla sina starter 

lyckades han att förbättra sina personliga rekord BRA JOBBAT!  Nathaniel Jousefi  simmade 

100, 200m fjäril, 100m fritt och det var också personliga rekord  på alla tre starter. I och med 

detta lyckades Nathaniel även att kvala sig till GP-tävlingar på 200m fjäril. Roger och Fredrik 

simmade 4 & 100m fritt tillsammans med Nathaniel och Edmon. Det var en både lärorik och 

rolig tävling för grabbarna och vi hoppas att vi snart ser dem på andra stora mästerskap. 

Avslutade året gjorde Uppsalas simmare med klubbmästerskap. Årets klubbmästare var 

Josefine Norlin och Pierre Zarebski. 

 

Vitalik Gaponov   Ulf Lindström 

Huvudtränare    Ordförande 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verksamhetsberättelse Ungdomskommittén (tom 30/6) 
 

Ungdomskommittén (UK) har under 2013 inte haft någon egen verksamhet utan redan från 

årsskiftet 2012/2013 bedrevs hela tränings- och tävlingsverksamheten i simkommitténs regi. 

Ungdomskommittén bestod dock formellt av följande personer under inledningen av 2013: 

Tobias Wallin (ordförande), Kerstin Henriksson, Ingela Gustavsson, Therese Andersen och 

Katarina Hågestam.  

 

Kommittén har inte haft några egna möten under 2013. Under januari och februari deltog 

ledamöterna på SKs möten. Efter årsmötet tillsattes vare sig någon ny ordförande eller några 

ledamöter utan all verksamhet bedrevs i regi av Knattekommittén och Simkommittén. 

 

Under våren bedrevs ”nybörjarsimträning” enligt vår traditionella modell med crawl-, medley 

och teknikgrupper. I och med införandet av simlinjen gjordes verksamheten om och dessa tre 

nivåer ersattes av fem nya nivåer indelade i två verksamheter. Knattesimmet med grupperna 

Pigghaj och Makrohaj drivs av Knattekommitén och Teknikskolan med grupperna Teknik 1, 

2 och 3 drivs av Simkommittén. Läs mer om dessa förändringar i redogörelsen från respektive 

kommitté. 

 

Bilden nedan beskriver ungefär hur de gamla grupperna motsvaras av nya grupper enligt 

Simlinjen. 

 

 
 

 

Tobias Wallin (Ordförande)   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 
 

Tävlingskommittén har under 2013 bestått av följande medlemmar: 

Kicki Granelli, Catharina Hemström Nilsson, Nick Pagossov och Per Rydåker samt 

under hösten tillkomna Håkan Bankefors och Gunnar Fröman. 

 

Kommittén har haft 7 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.  

I dessa deltog totalt 27 personer från US och 4 personer från andra klubbar. Av våra 27 

funktionärer blev 9 sanktionerade under året samt 11 från utbildningarna 2012. Tillkom alltså 

20 funktionärer, medans 28 stycken slutade. Dessutom hölls en fortbildningskurs i december 

för uppdatering av nya regler. I den deltog 48 personer. Antalet utbildade funktionärer är 

fortsatt gott inom klubben vilket gör att tävlingsarrangemangen går mycket smidigare. Två 

personer, Pamela Davidsson och Irina Öman, deltog i en Grodan-utbildning i november i 

Svenska Simförbundets regi. 

 

Under hösten har Upsala Simsällskap lyckats få Fyrishov att ändra sina banhyror till ett 

förmånligare pris för klubben, vilket har lett till ett något bättre ekonomiskt utfall. 

 

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. På uppdrag av Svenska Simförbundet arrangerade vi också 

”Bästa Fyran” i april, vilket är en lagtävling för fjärdeklassare där avsikten är att försöka 

väcka intresset för simning i allmänhet. Tyvärr har uppslutningen från länets skolor varit skral 

under flera år. Vi har haft 15-16 klasser anmälda, men på tävlingsdagen har bara ett fåtal dykt 

upp. TK har därför beslutat att inte åta sig att genomföra arrangemanget under 2014. 

I slutet av januari hade vi GP1, med en hel del kända elitsimmare från Sverige, Norge och 

framförallt Israel som hade många duktiga simmare i ryggsim. Dessutom kom en trupp från 

Irland, vilket tyder på ökat intresse för tävlingen. Vi hade c:a 250 fler anmälda starter än 

föregående år, vilket också resulterade i en vinst på c:a 14.000 Kr. Sedan hade vi under mars 

vårt eget Poängsim 3 och Knattesim för de Uppländska klubbarna. Jöns Svanbergsimmet 

hölls i år i början av april p.g.a. att det annars skulle krocka med en ny tävling i Västerås. För 

att kunna hentera tävlingen bättre med tanke på den utrustning vi har, körde vi den på 8 banor 

istället för på 10. Tävlingen kunde därför genomföras i ett lugnare tempo och med en mindre 

stressad tävlingsledning. Vi hade ändå 1.650 starter från utomstående klubbar vilket kan 

betraktas som bra. Jöns Svanbergsimmet är ju vår mest inkomstbringade tävling, där vi i år 

kunde glädjas åt ett netto på c:a 59.000 Kr. 

 

I början på september hade vi US-Open med hyggligt deltagande. Nettot för tävlingen blev c:a 

15.000.  Diskussioner pågår med SK om en eventuell förändring av namnet på tävlingen och 

även en förändring av tävlingsklasserna i avsikt att kunna locka ännu fler deltagare. 

I början av oktober arrangerade vi UUM, där vi även hade en klass för äldre simmare som inte 

deltog i tävlandet om medaljer. Här hade vi en del problem med utrustningen vilket gjorde att 

tävlingen blev försenad. Dessbättre lyckades vi lösa problemen under tävlingens första pass. 

Tyvärr såg vi här en vikande trend vad gäller deltagarantalet från föregående år. Även den här 

tävlingen kommer att ses över för att om möjligt öka intresset från andra klubbar. UUM är en 

ganska kostsam historia beroende på att det är så få starter, samtidigt som vi har en speciell 

medalj framtagen till tävlingen. Den gick back med c:a 9.000 Kr. Senare i oktober körde vi 

säsongens första Poängsim.  

 

 



 

 

Den 15 november var det dags för en nytt evenemang, nämligen Friday Night Race, vilket är 

en intern träningstävling på 4 banor under någon timmes tid, där det simmas i bara ett par 

grenar. Ett trevligt inslag tyckte de flesta, där deltagarna bjöds på korv efter väl förrättat värv. 

Poängsim 2 genomfördes den 1 december och årets sista tävling, KM, hölls 15 december i 

samband med luciafirandet.  

 

 

Per Rydåker (Ordförande) 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Knattekommittén 

 

Medlemmar i knattekommittén har under 2013 varit:  

Ordförande: Karolina Wiell 

Utbildningsansvarige: Malin Holmberg 

Ekonomiansvarige. Carina Olsson Andersson 

Knattesim- och materialansvarige: Kerstin Henriksson 

Knivstaansvarige: Therese Andersen 

LOK-ansvarige: Jessica Dellenäng 

Ledamot: Ingela Gustafsson/Roger Öncu 

 

Knattekommittén (KK) har under 2013 haft 9 möten.  

Vad har vi arbetat med under året? 

 
År 2013 har inneburit stora förändringar inom knattekommitténs verksamhet. 

För det första fattades beslutet under hösten 2012 att genomarbeta och anpassa Upsala 

Simsällskaps verksamhet enligt Svenska Simförbundets Simlinje under 2013. För 

knattekommitténs verksamhet innebar detta både stora och små förändringar. 

Upsala Simsällskaps Ungdomskommitté (UK) lades ner och verksamheten lika väl som själva 

kommittén och ledarna splittrades, halva verksamheten flyttade till Simkommittén (SK) och 

halva verksamheten flyttade till oss i Knattekommittén (KK). Därmed utökades själva 

knattekommittén med tre ledamöter (Kerstin Henriksson, Therese Andersen och Ingela 

Gustafsson), dessutom införlivades crawlgrupperna och dess ledare i knatteverksamheten 

under vårterminen 2013. 

Under vårterminen 2013 gjordes också förberedelser för att anpassa den redan existerande 

knatteverksamheten (minisim och simskola) till en Svensk Simlinje. Detta innebar att 

gruppernas namn förändrades och innehållet i varje grupp genomarbetades. Det medförde 

mycket jobb både under kommittémötena, men även mellan kommittémötena för 

ledamöterna. 

I maj testades delar av den nya verksamheten under tre intensiva veckolånga kurser. Här 

jobbade rutinerade team med den nya metodiken, det nya schemat och nya övningar. Stor 

tyngdpunkt låg på experiment, nyfikenhet och analys. Två av veckokurserna fokuserade på 

liksidiga simsätt och en av veckokurserna på oliksidiga simsätt. Nio grupper (med totalt 65 

barn och 10 ledare)var med i testet och utvärderingen.  

 

 



 

 

 

Vårintensivsimskolan då vi testade ut metodiken 

 

Ytterligare förfining och förändring gjordes inför sommarsimskolan, som enligt tradition hölls 

de tre första veckorna på sommarlovet (totalt 12 lektioner per grupp, 7 grupper, 68 barn). Nytt  

 

under sommaren var också att vi hade tre grupper med till Sverige nyanlända tonåringar, 

projektet finansierades av Celsiusskolan. 

Likt tidigare år arrangerade knattekommittén sommardagläger för totalt 90 barn spridda över 

tre veckor (de två första och den sista under sommarlovet). Detta tillsammans med 

simskoleverksamheten genererade i sin tur 87 promovender till Upsala Simsällskaps årshögtid 

1 september. Dessutom gav sommardaglägret tillsammans med sommarsimskolan 9+10= 19 

ungdomar sommarjobb. 

Under hösten sjösattes Simlinjen slutgiltigt, detta gjordes under en endagarskonferens på 

Gimo Herrgård den 25 augusti. Denna dag presenterades Simlinjen för ledarna och vi hade 

praktiskt utbildning i vattnet. Då valdes även Roger Öncu in i knattekommitten som ersättare 

för Ingela Gustafsson. 

Kick-offen i Gimo 

 

 

 

 



 

 

Simlinjen innefattar från och med hösten följande grupper: 

Knattekommittens 

verksamhet 

Minisim 

Yngel SSF U1:2 Vattenvana 
Att genom lek bli vattenvan 

tillsammans med vuxen 

Spigg U1:3 Vattenvana 

Att genom lek bli vattenvan och 

kunna flyta samt grunden till 

crawlbenspark tillsammans med 

vuxen 

Dvärgpingvin U2:3 Oliksidiga simsätt 
Att simma 10 meter crawl och 

ryggcrawl 

Segelfisk U2:4 Alla simsätt 
Att simma 50 meter crawl och 25 

ryggcrawl 

Simskola 

Baddare U2:1 Vattenvana Att genom lek bli vattenvan 

Sköldpadda U2:2 Vattenvana 
Att genom lek bli vattenvan och 

kunna flyta samt grunden till 

crawlbenspark 

Ringpingvin U2:3a Liksidiga simsätt 

Att få större vattenvana och orka 

glida på både mage och rygg samt 

kunna grunderna i bröstsim och 

livräddningsryggsim 

Tofspingvin U2:3b Oliksidiga simsätt 
Att få större vattenvana och ta de 

första tagen i crawl och ryggcrawl 

Kejsarpingvin U2:3c Liksidiga simsätt 
Att simma 10m bröstsim och 10m 

livräddningsryggsim 

Clownfisk U2:4a Oliksidiga simsätt 
Att kunna simma 25m crawl och 

ryggcrawl på grunt och djupt 

vatten 

Zebrafisk U2:4b Liksidiga simsätt 

Att kunna simma 50 m bröstsim 

och 25 meter 

livräddningsryggsim, samt några 

meter fjärilssim på djupt vatten 

Knattesim 

Pigghaj U2:5a Alla simsätt 
…är att barnet skall kunna 

grunderna i alla simsätten 

Valhaj U2:5b Alla simsätt 
…befästa barnets simkunskaper 

och ta märken 

Makrohaj U2:5c Alla simsätt 
…befästa barnets simkunskaper 

med inriktning på tävlings- och 

träningssim 

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 mera 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. Något som även visade 

sig i samband med terminsavslutningen, då några av våra Makrohajar och Segelfiska deltog 

på poängsim 2 med mycket goda resultat (flertalet uppnådde guldtider på de sträckor de 

deltog i) samt för övriga barn i form av en ökad märkesförsäljning av uppnådda simmärken. 

För att bättre hantera barnens simutveckling och lättare kunna följa dem utvecklades, utifrån 

Simlinjens mål och delmål, under hösten i en simteknisk databas. I denna kan simledarna 

registrera barnens simtekniska kunskaper och utveckling, vilken sedan sparas för framtiden 

men även delges vid terminsavslutningen till barn och föräldrar på baksidan av diplomen. 

Under vårterminen hade vi några enstaka internutbildningar, och då framförallt riktade mot de 

helt nya ledarna. Under höstterminen hade vi utöver den redan nämnda kick-offen ett flertal 

utbildningar bland annat i hur man skall hantera föräldrar, men även en workshop i ”andning, 

flytning, balans” med vår nya huvudtränare Vitalik Gaponov samt en workshop med  

 



 

 

simteknisk bedömning. Alla utbildningar var välbesökta av våra knatteledare. Tyvärr hade vi 

inte möjlighet att skicka våra ledare på extern utbildning hos Svenska simförbundet då dessa 

gjorde om sin utbildningsstruktur, även den för att passa Simlinjen. 

Resultat vi speciellt vill framhålla 

På det hela taget har det varit ett mycket roligt men omvälvande år då hela verksamheten 

omarbetats och utökats (bland annat har vi gått från 36 simgrupper till 46 och från 452 barn 

till 557 barn i verksamheten. Även antalet ledare har ökat från 37 till 44.) Från hösten 2012
1
 

till hösten 2013 har vi ökat verksamheten med cirka 177 barn. Verksamheten har också ökat 

från att bedrivas 4 dagar i veckan till att bedrivas 6 dagar i veckan. 

Karolina Wiell (Ordförande)    

 

 

Verksamhetsberättelse Morronbadarna 

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 badande 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 US’ simtävlingar. 

 

Styrelsen 

 

Styrelsen har sedan årsmöte den 2/3 2013 bestått av följande personer: 

Barbro Lindahl, ordförande,  vald 2013 

Lena Högling, kassör vald 2013 

Sven-Olov Larsson, sekreterare, vald 2013 

Bo Nilson och Ingemar Reimer båda valda 2012. 

Suppleanter Ingela Marklund och Ingegerd Andersson. 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten samt informella överläggningar.  

Valberedning: Ylva Nilsson (sammankallande) 

och Gun Rönnkvist. 

 

Morronbadarna väljer inte egna revisorer utan 

räkenskaperna revideras av Upsala simsällskaps 

ordinarie revisorer. Resultaträkningen visar att 

3200 kr betalts i medlemsavgifter, vilket 

motsvarar 64 medlemmar. 

 

 

 

Verksamhet 

Under 2013 har vi främst satsat på frukostmöten sista onsdagen varje månad. 

 

 

                                            
1
 Under hösten 2012 hade vi 34 ledare, 36 grupper och cirka 380 barn. 

 



 

 

 

 

Februari: Vinterbastun tisdag 7/2 kl 19-21 samlade 10 deltagare. 13/2 Carolina Wiell och 

berättade om sin verksamhet för 16 deltagare.  

Mars: Årsmöte 2/3 kl 10. Plats: Restaurangen 

Fyrishov inre rummet "Loungen". 23 deltagare. 

SUMSIM-priset tilldelades till Lina Westerlund 

och Sean Johansson, som dock inte hade 

möjlighet ta emot priserna denna dag. 

13/2  frukostmöte kl 8.30 med Liisa 

Hundertmark, VD på Fyrishov. Visning av de 

nya hallarna som var under färdigställande. C:a 

20 deltagare.  

April: 24 april morronbadarfrukost med Carolina 

Wiell, som talade simhistoria, samlade 15 

deltagare. 

Maj: Utebassängen öppnades den 27/5 med 

sedvanlig champis. 29/5: utflykt till Gamla 

Uppsala och utgrävningarna där. 

Badnatta till fullmånen den 26/6 och i augusti 

besöktes av många morronbadare. 

Augusti: Golfmästerskap den 23/8 samlade 8 deltagare. Resultat: 1) Ingegerd A, 2) Lena H. 

Multihallarna invigdes den 31/8. Barbro L, Ingegerd A och Bo N deltog 

September: 25/9. US’ ordförande Jan-Olov Sjölund och nye huvudtränaren Vitalik Gapanov 

gästade Morronbadarna. C:a 20 deltagare. 

Oktober: Morrobadarfika 30/10 med G Heljefors samlade 15 deltagare. 

November: Morronbadarfrukost: 27/11 ersattes med övning i bröstsim under ledning av US-

tränaren V Gapamov. 15 deltagare. 

December: Jullunch, 17/12, samlade 21 deltagare. 

 

Vi vill framhålla föralla i US den möjlighet som ges för föräldrar och äldre att delta i 

Morronbadarnas träning och trivselverksamhet och få rabatter på Fyrishov. Välkomna! 

 

 

 

 

 
Golfmästerskap på gång!  

 

Barbro Lindahl (Ordförande)   



 

 

 

Verksamhetsberättelse US Support 

  

Vilka är verksamma i US-Supportkommitté: 
 

Maria Bankefors: Ställer upp i första hand med inköp av varor, färskvara mm inför varje 

tävling, när hon har möjlighet står hon och säljer fika också 

Louise Rodhe: Ansvarar för Poängsim-tävlingar Kläd/Fikaförsäljning 

Victoria Tasso: Ansvarar för Poängsim-tävlingar och tar hand om Klädprofil/ US-kläder, 

beställning mm 

Karin Salomonson: Samarbetar med Ordf. för att få igång verksamheten både i mindre och 

större tävlingar, står och säljer fika, förbereder tränar/funktionärfika 

Maria Almasi: US-Supportkommittés Kontaktperson vid bakning och Fikaförsäljnings hela 

verksamheten. 

 

För övrigt gör vi 
 

Funktionärfika, Tränarfika, sammanställning efter varje tävling, Inventeringslista, 

kassarapport mm.  

Vi använder oss av Doodle-system för att få anmälda föräldrar som ska stå och sälja fika. 

Föräldrar som ska baka kommer överens med oss via mejl.  

Vi delar upp ansvarsområden beroende på respektive tävling. 

 

Vad vi ska lyfta fram 

 

Vi behöver mera medlemmar i kommittén, vid större tävlingar är det bara Karin Salomonson 

och undertecknad som måste klara av fyra pass och många gånger helt ensamma. Ibland får vi 

hjälp av Maria Bankefors, men hon gör redan en stor insats för US när hon hjälper till med 

inköpen. 

 

Så länge vi har föräldrar som kan hjälpa till flyter verksamheten väldigt bra, tack vare våra 

underbara US-Supportmedlemmar, alla är jätteduktiga. Men samtidigt är vi för få medlemmar 

i Kommittén vilket känns alldeles för mycket vid större tävlingar. Det går inte att hålla  

 

verksamheten utan föräldrars hjälp och om någon av oss inte kan vara med på större tävlingar 

då blir det inte lätt heller för US Tävlingskommitté på grund av Funktionärfika, Tränarfika 

mm. 

Vi behöver tre föräldrar till varje pass plus en av oss som huvudansvarig, det vill säga att 12 

föräldrar ska vara med vid fyra pass, men ibland är det bara en av oss som ska klara av alla 

fyra pass själv det känns inte helt okej. 

 

Vikten av att se till att föräldrar ställer upp måste förstärkas  
 

Oftast har vi gott om folk till Poängsim eller mindre tävlingar och gott om folk som vill baka, 

men få som vill stå och sälja fika. Men stort problem gällande större tävlingar som ex Grand 

Prix, Jöns Svanberg osv 

 

Jag, Maria Almasi har redan informerat Danne Andersen att det är min sista termin som 

medlem i US- Supportkommitté.  

 

På vårt senaste möte vi hade mellan oss medlemmar kom vi fram till att ingen av oss kunde ta 

huvudansvaret som Ordförande för verksamheten, (ingen hade möjligheten att vara som 

kontaktperson). Jag driver alltså fortfarande större delen av verksamheten på grund av brist på 

fler medlemmar. 

 

Maria Almasi (Ordförande)   

 



 

  

Verksamhetsberättelse US Trivselkommitté 
 

Medlemmar i US trivselkommitté har under 2013 varit: Birgitta Björk och Ingegerd 

Andersson 

 

Trivselkommittén har under 2013 haft sex (6) möten. 

 

Promotion och Lucia har varit de arrangemang som vi har haft ansvar för, även varit delaktiga 

i Vårplasket. 

 

Promotion 2013 

 

Årets promotion ägde rum söndagen den 1 september i Fyrisbadet  

Årets promotor var riksdagsman Per Bill. 

Ingen av årets jubelmagistrar kunde av olika anledningar delta vid årets promotion, 

vilket förtog lite av stämningen vid promotionen.  

Runt 80 barn har under året tagit de olika magistermärkena och promoverades med ek – eller 

pil- lövskrans, alla fick också ett diplom.  

 

US Lucia i Fyris Park 

 

Torsdagen den 12 december 2013 hade Torsdagsdansarna sin sista dans för hösten. Som 

brukligt är gästade US lucia med följe Fyris Park och spred en härlig stämning. Det har blivit 

en tradition att US Lucia kommer till Fyris Park.  438 person hade kommit till Fyris Park för 

att dans i några timmar. 

 

I år deltog ovanligt många simmare i luciatåget, Saga Söderberg, (Lucia) Mikael Söderberg, 

Miranda Söderberg, Ella Byström, Stina Byström, Lina Westerlund, Julia Norlin, Josefine 

Norlin, Botvid Wiell, Rasmus Loklint, Wille Loklint, Emil Loklint, Kasper Loklint, Theodor 

Jousefi, Vitalik Gaponov, Ellen Holmberg, Jennifer Sällström, Victoria Canter. 

 

 

 

 

 

Lucia  Fyrishov  

 

Söndagen den 15 dec. 2013 var det dags för det traditionella KM och Luciafirande i Fyrishov. 

 

Årets lucia var Saga Söderberg, en av US unga duktiga simmare. 

Ungefär 40 simmare var med i luciatåget som tärnor, tomtar, stjärngossar och 

pepparkaksgummor. Lucia kröntes av ordförande Jan-Olov Sjölund med en halskedja samt en 

US-berlock. 

Därefter avgjordes KM 2013, segrare bland damerna blev Josefin Norlin och på herrsidan 

Pierre Zarebski Därefter följde uppvisningar av de olika träningsgrupperna inom US. De 

visade prov på alla fyra simsätten. Den nystartade vattenpologruppen deltog och spelade en 

match. Luciafirandet avslutades med skämthopparna, alltid lika hisnande att se. 

 

Till sist ett STORT tack till familjen Thienemann som även i år klädde Luciakronan.   

 

Ingegerd Andersson (Ordförande)   

 

 

 

 

 

 



 

 

Promotion 1 september  

 

 

 

Årets promotor – Riksdagsman Per Bill 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia i Fyris Park  

 

 



 

 

 

 

 

Lucia i Fyrishov 

 

Saga Söderberg – årets Lucia 

 



 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Torsdagsdansarna   
Vår trogna publik fortsätter att komma till våra arrangemang på Torsdagseftermiddagarna. 

Besöksantalet är fortfarande bra och under året 2013 låg publiksnittet på 387 personer, på våren 

393 personer och hösten 380 personer. Det var betydligt bättre än 2012 då vi hade följande 

siffror; snitt på helåret 369, våren 374 personer och hösten 363personer, så det blev ju en rejäl 

förbättring. 

Vi har en bit kvar till rekordåret 2009 med 402 besökare, men lämnar förhoppningsvis bottenåret 

2010 med 360 besökare långt bakom oss. 

Trots att Fyris Parkstyrelsen i januari kraftigt höjde hyran, så vi blev tvingade att höja 

entréavgiften till 80 kr. kommer publiken troget, och vi har lyckats få ett överskott i ekonomin år 

också, till förmån för moderföreningen under 2014. 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordf.   Lars Ramström Sekr.  Ulf Lundberg  

Kassör.  Bo Andersson V. Kassör.  Bo Anjou 

Ledamot.  Ove Josephson Suppleant 1  Bo Björk   

Suppleant 2  Nils Lindbom  Adjungerad   Bengt-Olov Eriksson 

        

Under året har vi haft 6 protokollförda sammanträden. 

 

Under året förlorade vi återigen en tidigare medarbetare, den 5 april avled Alf Nolin 90 år. 

Affe var mycket intresserad av och bidrog till att det gick bra för oss. Han var en typisk 

gentleman och med sitt stillsamma och lugna sätt bidrog han i högsta grad till trivseln på våra 

danser.Vi vill härmed tacka alla som hjälper till med att göra Torsdagsdanserna till vad de är, 

(veckans höjdpunkt). 

Vi vill också tacka för städhjälpen vi får på torsdagskvällarna av främst simmarföräldrar, den 

hjälpen är verkligen uppskattad.  

 

Lars Ramström (Ordförande)   



 

 

Förvaltningsberättelse 
 

Upsala Simsällskap  
817600-6206 
 

  2013-01-01 2012-01-01 

Resultaträkning Not -2013-12-31 -2012-12-31   

       
 

Intäkter     
Intäkter simskolan   1 455 597 1 145 099  
Tävling/lägerintäkter   1 996 321 1 960 958  
Medlemsavgifter   85 449 67 166  
Försäljning    1 342 751 1 173 669  
Bidrag och sponsring   810 029 852 354  
Bingo Lotterier   139 217 95 125  
Övriga intäkter   510 708 428 588  
   6 340 072 5 722 959 
 

Rörelsens kostnader     
Verksamhetskostnader   -2 202 497 -2 380 114  
Övriga externa kostnader   -1 038 381 -869 012  
Personalkostnader   -2 659 918 -2 473 329  
Avskrivningar av materiella     
 anläggningstillgångar   -12 183 -61 434  
   -5 912 979 -5 783 889 
 

Rörelseresultat  427 093 -60 930 
 

Resultat från finansiella poster     
Resultat från övriga värdepapper och ford-     
 ringar som är anläggningstillgångar 1 -32 318 0  
Övriga ränteintäkter och liknande     
 resultatposter   6 015 21 745  
Räntekostnader och liknande resultatposter   -16 -765  
Resultat efter finansiella poster  400 774 -39 950 
 

Bokslutsdispositioner 2 -298 629 -21 744  
 

Årets resultat  102 145 -61 694 
 
 



 

  

 

Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31   

  
 

Tillgångar    
 

Anläggningstillgångar     
 

Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer  0 12 183  
     
 

Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga värdepappersinnehav  634 289 863 607  
Summa anläggningstillgångar  634 289 875 790 
 

Omsättningstillgångar     
 

Varulager m m     
Färdiga varor och handelsvaror  3 934 24 469  
     
 

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  80 044 202 028  
Övriga fordringar  9 723 9 629  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  62 119 43 802  
   151 886 255 459 
 

Kassa och bank 4 2 049 350 1 174 620  
     
 

Summa omsättningstillgångar  2 205 170 1 454 548 
 

Summa tillgångar  2 839 459 2 330 338 
 

 

Eget kapital och skulder    
 

Eget kapital     
 

Fritt eget kapital     
Balanserat resultat  419 995 481 689  
Årets resultat  102 145 -61 694  
   522 140 419 995 
 

Summa eget kapital  522 140 419 995 
 

Fonder     
 

Fonder  842 527 873 897  
     
 

Kortfristiga skulder     
 

Leverantörsskulder  108 793 44 623  
Aktuella skatteskulder  350 876 19 553  
Övriga skulder  117 527 203 470  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  897 596 768 800  
   1 474 792 1 036 446 
 

Summa eget kapital och skulder  2 839 459 2 330 338 
 

 



 

 

Noter 
  

Not 1 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
  2013 2012   

        

Resultat vid avyttringar -32 318 0   

  -32 318 0   

        

  

Not 2 Bokslutsdispositioner 
  2013 2012   

        

Avsättning för avkastning fonderna 31 371 -21 744   

Avsättning för framtida utgifter TD -330 000 0   

  -298 629 -21 744   

        

  

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2013-12-31 2012-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 863 607 863 607   

Inköp 171 424 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 035 031 863 607   

        

Försäljningar/utrangeringar -400 742 0   

Utgående ackumulerade uppskrivningar -400 742 0   

        

Utgående redovisat värde 634 289 863 607   

        

  

Not 4 Likvida medel 
  2013-12-31 2012-12-31   

        

Likvida medel       

Verksamhetsknutna medel 1 350 564 418 849   

Fonderade medel 658 786 755 771   

  2 009 350 1 174 620   

        

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 Fax:  018- 24 60 15 

 

 E-post:  kansli@upsalasim.nu 

 

 Hemsida:  www.upsalasim.nu 

 

 Bankgiro:  971-1490 

 

Postgiro:  141383-0 
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