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Uppsala Simsällskaps styrelse under året har bestått av följande ledamöter och 

suppleanter 
 

Jan-Olov Sjölund  ordförande 

Joakim Bohman    vice ordförande/ledamot  

Jenny Fjärstedt  sekreterare/ledamot 

Bo Andersson  kassör/suppleant 

Johan Ulin   ledamot 

Östen Ljunggren    ledamot 

Vakant   ledamot 

 

Anställd personal 

 

Dan Andersen Klubbdirektör  100 % 

Vitalik Gaponov   Huvudtränare  100%  

Karolina Wiell Simskoleansvarig  100 % 1/1 – 30/10 

Carina Nordberg Kansliansvarig  100%  1/3 - tills vidare 

 

Upsala Simsällskap har under året varit anslutet till Mellansvenska Simförbundet, Svenska 

Simförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet. 

Upsala Simsällskap har under året även varit anslutet till Bingoalliansen. 

 

Medlemsantalet ligger fortfarande på en stabil nivå under 2016 på drygt 1700 medlemmar. 

Fördelningen över US medlemmar var den 31 december 2016 totalt 1707 medlemmar enligt 

följande: 

 

Kvinnor/flickor 871 medlemmar, varav 

 Flickor 4 år o.y. 52 

 Flickor 5-8 år, 281 

 Flickor 9-12 år, 204 

 Flickor 13-16 år, 73 

 Flickor 17-20 år, 31 

 Flickor 21-25 år, 31 

 Damer 26 år o. ä. 199  

 

Män/pojkar 836 medlemmar, varav 

 Pojkar 4 o.y. 36 

 Pojkar 5-8 år, 274 

 Pojkar 9-12 år, 212 

 Pojkar 13-16 år, 67 

 Pojkar 17-20 år, 28 

 Pojkar 21-25 år, 11  

 Herrar 26 år o.ä. 208 

 

Representation  

 

 Föreningen har, under verksamhetsåret, representerats vid Bingoalliansens årsmöte av Jan-

Olov Sjölund, Svenska Simförbundets årsmöte av Dan Andersen, Mellansvenska 

simförbundets årsmöte av Bo Andersson och Dan Andersen, SES årsmöte av 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. Vi har under året haft ett fortsatt högt tryck på vår simskoleverksamhet. 

Vår poloverksamhet har fortsatt att växa med bland annat en allt större grupp vuxna 

polospelare. De allt större kraven på utökat bassängutrymme ställer också allt större krav på 

Uppsala Kommun att i framtiden bygga fler bassänger för tävling, träning och motion i olika 

former. 

 

Upsala Simsällskap har också under året utökat samarbetet med ett par nya partners, det är 

ICA Maxi Gnista och Upplands Energi vilka båda ger Upsala Simsällskap en kickback om 

våra medlemmar utnyttjar samarbetet. 

 

Året som gått har också inneburit att det fortsatta arbetet för Upsala Simsällskap fortsätter att 

utvecklas i den fastslagna riktningen. Vi ser en fortsatt god resultatutveckling bland våra 

yngre simmare vilket gör att vi ser framåt med en god förhoppning om deltagande i 

kommande mästerskap. Mer om detta hittar ni i SK:s redovisning. 

 

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. Vi kommer under 

nästkommande år därför se över samarbetsformer med närliggande föreningar med ungefär 

samma verksamhetsstruktur som US. 

 

Ekonomi 

Det ekonomiska arbetet har fortsatt under 2016 med att få en god ekonomi i balans. Vi har 

överträffat den satta budgeten för året. Ett orosmoment som dykt upp är att Uppsala Kommun 

aviserat kraftigt höjda kostnader för våra markeringsavgifter, vilket kan få stora konsekvenser 

för våra medlemmar och deras kostnader. Mer om det ekonomiska utfallet för 2016 hittar ni 

under den ekonomiska redovisningen längre fram i verksamhetsberättelsen. 

 

Vad efterlämnar vi till år 2017? 

Upsala Simsällskap har ambitionen att utveckla föreningen inom alla dess 

verksamhetsområden.  

Vi kommer under 2017 fortsätta satsningen på att utbilda ledare, tränare och 

funktionärer.  

Vi skall fortsätta att hålla en hög kvalité i vår verksamhet och behöver därför 

fortsätta arbetet med att utveckla organisationen. 

Vi vill fortsätta att bygga nya verksamheter samt utveckla den redan befintliga. 

Idag ser vi ett stort intresse för vår verksamhet, allt från simskolor, polospel, 

masterssimning och våra olika träningsgrupper.  

 

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.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

US Simkommitté 

Medlemmar i Simkommittén har under 2016 varit:  

 Ordförande: Tobias Wallin/ Jonas Wahlström 

 Chefstränare: Vitalik Gaponov 

 Nivåansvarig Masters: Jan Mandahl 

 Web-ansvarig: Maria Norman 

 Ledaransvarig: Tobias Wallin 

 Ekonomiansvarig: Maria Leijon & Patrik Leijon 

 Föräldraansvarig: Jonas Wahlström 

 

Simkommittén (SK) har under 2016 haft 4 ordinarie möten med hela SK och ett flertal mer 

informella möten. 

Innan sommaren fick SK tillskott av Maria Leijon & Patrik Leijon som tog ansvaret för 

ekonomi samt Jonas Wahlström som började arbeta med olika projekt men senare under året 

efterträdde Tobias Wallin som ordförande. Ett av projekten var att införa gruppföräldrar i de 

olika tävlingsgrupperna. Syftet med dessa är att ge tränarna stöd i de frågor som inte behöver 

hanteras av tränarna. 

Tävlingsverksamheten 2016 

I januari deltog Carl Göransson i Svensk GP som gick i Malmö. GP är en av de största 

tävlingarna i Sverige. Carl simmade därmed sin första GP-tävling och lyckades att prestera 

bra vilket resulterade i personliga rekord på samtliga grenar han startade i. 

I februari var vi i vattnet på både NUSS yngre i Örebro och NUSS äldre i Linköping. Denna 

tävling riktar sig till de bästa simmare i Norden i sina respektive åldersklasser och har alltid 

hög kvalité med bra motstånd. 

Vi hade med oss 7 simmare till NUSS äldre och 12 simmare till NUSS yngre. Simmarna 

gjorde fina prestationer i form av personliga rekord och det är värd att nämna Mikael 

Söderberg som lyckades samla medaljer i alla valör d.v.s. guld, silver och brons.  

I slutet av april och i början på maj månad simmade vi Vårsimiaden. Det är en tävling som 

riktar sig till åldersgruppen 13 år och yngre och vi hade ett stort antal deltagare på 

försökstävlingen som gick på hemmaplan. Många av dem som var aktiva i vattnet gick vidare 

till finaltävlingen som gick i början på maj i Karlskoga. Denna tävling är riktig bra bevis att vi 

går framåt när det gäller bredd och kvalité. 

I mitten av maj simmade vi vår största hemmatävling Jöns Svanberg där vi fick se fina 

prestationer av många duktiga simmare inte minst med många kvaltider till SUM-Sim riks 

inklusive lagkapp som var riktigt kul!  

I mitten av juni simmade vi DM (Distrikt-Mästerskap) i Köping som var den sista möjlighet 

att testa formen för de som skulle simma SUM-Sim och JSM/SM senare under sommaren. 

DM bjöd på var sin silverpeng för Carl Göransson och Julia Norlin på 1500 m och två fjärde 

platser för Johan Ljunggren på 400 och 1500 frisim. 

I början på juli simmade vi SUM-Sim riks i Linköping som bjöd på fina simningar och inte 

minst mycket erfarenhet. Vi hade med oss största antal kvalade simmare (7) på ganska länge 

som även det visar att vi är på väg åt rätt håll. Även om vi inte riktigt slåss om medaljer ännu 

så är vi på plats och med lite lycka och hård arbete kommer medaljerna också! 

 



 

Veckan efter simmade Carl Göransson och Angelika Damberg sommarens största tävling; 

JSM/SM i Norrköping. Det var en riktigt bra tävling för bägge som båda simmade på sina 

personliga rekord och de börjar etablera sig i den svenska eliten. 

Höstsäsongen började vi med två hemmatävlingar (Arena Open och Jöns Svanberg 25 meter) 

som var en förberedelse inför kommande mästerskap. I oktober simmade vi DM på kort bana 

som gick i Örebro.  

I början på november simmade två av våra bästa simmare Erik Forsström och Carl Göransson 

JSM/SM på kortbana som gick i Stockholm. Båda presterade bra där och knep många 

personliga rekord. 

Veckan efter simmade vi SUM-Sim kvaltävling som gick i det nya fina badet i Eskilstuna. 

Mickael Söderberg, Carl Göransson och Johan Ljunggren lyckades att kvala sig vidare till 

SUM-Sim riks. 

I början på december simmade vi årets sista mästerskap SUM-Sim riks som gick i Jönköping. 

Tävlingen bjöd på många fina simningar med personliga rekord. Värt att nämnda är 2 st 

femteplatser för Mickael och en femteplats för Carl som var de bästa resultaten under tävling 

för vår del. 

Aktuell verksamhet 

Simkommittén ansvarar för all simrelaterad verksamhet i Upsala Simsällskap förutom 

simskolan och knatteverksamheten. Det innebär teknikgrupper, tävlingsgrupper, 

träningsgrupper samt vår mastersverksamheten. 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 2016 Höst 2016 

Grupper Simmare Grupper Simmare 

Teknikgrupper T1 1 10 1 16 

T2 3 54 3 48 

T3 3 61 3 56 

Tävlingsgrupper C 2 34 2 30 

B 1 35 1 23 

A/E 1 18 1 22 

Träningsgrupper Sprint 2 46 2 51 

Masters Masters 1 14 1 13 

Summa  15 272 16 259 

Antal simmare i tabellen ovan avser registrerade simmare vid terminens start. 

Långsiktig utveckling 

Inför höstterminen 2013 slog vi samman den dåvarande Ungdomskommittén (som ansvarade 

för nybörjare upp till ungefär C-gruppen) med Simkommittén (som då ansvarade för de rena 

tävlingsgrupperna). Nybörjarna fick Knattekommittén ansvar för medan den nya 

Simkommittén fick ansvar för samtliga simmare som var redo för riktig simträning tills de var  

 



 

redo för landslaget. Ett viktigt syftet med detta var att göra övergången mellan den inledande 

träningsverksamheten till den mer tävlingsinriktade verksamheten enklare. 

Vi passade även på att påbörja en certifiering av verksamheten mot Svenska Simförbundets 

Simlinje och tog fram en omfattande anpassning anpassad för vår önskade verksamhet. Vi har 

dock inte längre någon ambition att certifiera verksamheten, utan vi fokuserar på att planera 

och genomföra en så bra verksamhet som möjligt anpassad för våra simmare. Det är viktigare 

att anpassa verksamhet efter simmarna än att till punkt och pricka följa en 

certifieringsstruktur. 

Det övergripande målet har alltid och är fortfarande att generera fler simmare som presterar 

bra på alla nivåer. Allt från knattesim till SM. 

Fördelning av simmare mellan våra grupper 

Nu fem år senare är det intressant att se hur vi har lyckats med vår ansats. På plussidan 

bedömer vi att vi har ett mycket tätare samarbete mellan teknikgrupperna och 

tävlingsgrupperna. Stegen mellan en T3-grupp och en C-grupp har minskat betydligt och vi 

jobbar mycket för att minska det ytterligare. Resultaten börjar också vända uppåt igen efter ett 

par års svacka. 

Den kanske tydligaste negativa konsekvensen av den nya organisationen blir tydligare och 

tydligare för varje år. Eftersom vi inte längre ansvarar för att ta in nybörjare i verksamheten är 

vi helt beroende av att Knattekommittén förser oss med träningsredo simmare. De senaste 

åren har vi inte lyckats starta så många T1-grupper som vi har planerat vilket nu syns tydligt 

även i de högre nivåerna. Vi har både färre T2- och T3-grupper än vad vi har planerat. 

 

Bilden ovan visar antalet registrerade simmare fördelade per nivå år från år. Man kan se två 

intressanta saker i grafen. Dels att antalet T1-or och T2-or minskar, men även att antalet 

tävlingssimmare (C,B,A,E) har varit konstant över åren.  

Åldersmässig konkurrenskraft 

Det som däremot inte syns i den här grafen är hur verksamheten fungerar i de olika grupperna. 

Vårt mål med den nya organisationen har hela tiden varit att bygga en jämn och stark bredd 

för att på så sätt vaska fram en stabil spets. Det har vi gjort genom att försöka renodla 

grupperna på de olika nivåerna så långt det är möjligt. För att kunna konkurrera på 

tävlingsnivå måste man satsa rätt hårt, även i de lägre åldrarna.  

De simmare vi möter på Simiaden (13 år och yngre) tränar ofta 4-5 gånger i veckan och för att 

kunna konkurrera måste vi träna på samma nivå. Samma sak gäller givetvis på SUM-SIM, 

DM och JSM. 

För att kunna utvärdera hur våra simmare ligger till i jämförelse med jämngamla simmare i 

regionen har vi satt upp mål för varje åldersgrupp. Jämför man dessa mål med de resultat som 

våra simmare uppnår idag ser man att fler och fler simmare faktiskt når upp till den nivå vi 

bedömer som nödvändig för att kunna konkurrera med jämnåriga simmare. 
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Bilden ovan visar hur andelen gröna simmare (dvs. simmare som på tävling presterat enligt 

målen för sin ålder) stadigt ökat de senaste åren. 

Nivån på träningen 

Vi sätter ihop våra grupper utifrån två perspektiv. Det viktigaste är förmågan att genomföra 

den träning som är tänkt för gruppen, men sedan försöker vi även att göra grupperna så 

åldershomogena som möjligt. Förmågan att träna med gruppen har dock alltid företräde när vi 

inte får ihop grupper, ledare och bantider på ett optimalt sett. 

Varje grupp har en tänkt träningsnivå och man kan jämföra simmarnas tävlingsresultat med 

den tänkta gruppens träningsnivå. För att snabba på utvecklingen försöker vi däremot att ge 

simmarna möjlighet att träna lite mer och lite hårdare för att på så sätt få fler simmare att 

”komma ikapp”, dvs bli gröna i grafen ovan. 

 
 

Bilden ovan visar antalet simmare som simmar i en grupp på ”rätt” nivå (de gröna) och antalet 

simmare som simmare i en grupp avsedd för simmare som klarat lite högre resultat på 

tävlingar. Det man ska komma ihåg är att metoden att bestämma utvecklingsnivå på simmaren 

bygger på tävlingsresultat i samtliga 5 simsätt, är man t.ex. sämre på bröstsim eller fjäril än 

övriga simsätt hamnar man på en lägre nivå. Detta innebär dock inte att man tillhör ”fel” 

grupp, utan på sin höjd att man har lite svårare att klara av träningen på just de simsätten. 
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Ålder vs utvecklingsnivå 

Gröna Gula Röda
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Grupp vs utvecklingsnivå 

Låg Grön Hög



 

Mastersverksamheten 

Under året har mastersgruppen haft ett tjugotal deltagare som tränat själva och på de 

träningstider som finns 3 gånger i veckan. Gruppen har inte haft någon tränare utan har själva 

skött träningen. Utrymmet har varit mindre då antalet banor vid två av de tre 

träningstillfällena har halverats. Några i gruppen har tävlat vid flera av de mästerskap som 

avgjorts under året i både bassängtävlingar och Öppet Vatten tävlingar. 

Öppna Master SM på 25 bana i Helsingborg 6-8 maj 

Första tävlingspasset inleddes bra för US. Jon Lundqvist som tävlar i åldersklassen 45-49 år 

vann 400 medley på fina tiden 4.53,87. Tiden är också nytt Nordiskt rekord. Det blev en 

lyckad helg för Jon. Utöver segern på fredagen så vann han även på 100 bröst och 100 medley 

samt en andraplats på 200 frisim.Det blev fler medaljer för US. Totalt simmade klubben hem 

tio medaljer. I Herrarnas 55-59 år vann Jan Mandahl 100 bröst. Anneli Larsson tog silver på 

100 fjäril och brons på 50 frisim i 45-49 år. Tomas Larsson, åldersklass 50-54 år, simmade 

hem två bronsmedaljer, 100 bröst och 100 medley. I åldersklassen 40-44 år tog Carina 

Andersson brons på 200 medley. Klubbtävlingen vanns av Neptun och US slutade på 20:e 

plats med 54 poäng av de 63 klubbar som lyckades nå poäng. 

Masters EM London 25 -29 maj 

Resultaten för US simmarna, Anders Blomqvist simmade första grenen 200 medley där han 

slog "ny" pers på lång bana 2,51,24 och placerade sig på 36:e plats. Jan Mandahl däremot fick 

fler och bättre placeringar, 12:a på 50 bröst (35,11) – 9:a på 100 bröst (1,18,84) och 7:a på 

200 bröst (2,54,53). 

Masters NM Oslo 14-15 oktober 

Öppna Nordiska Mastersmästerskapen avgjordes i Landöyabadet i Asker utanför Oslo. 

Närmare 300 simmare från de nordiska länderna samt Ryssland, Estland, Lettland, Slovakien 

och Grekland. Från US deltog två simmare. Jan Mandahl vann 50, 100 och 200 bröstsim i 

åldersklassen 55-59 år och Lena Brunnberg tog silver på 400 fritt och 400 medley samt brons 

på 800 fritt i årsklassen 50-54 år. 

Öppna Masters SM Långbana Burlöv 18-19/11  

Det blev sju stycken medaljer för de två US deltagarna.  

Janne Mandahl tävlade i åldersklass G 55-59, simmade hem två guld på sina specialdistanser 

100m och 200m bröstsim och ett silver på 50 m bröstsim. Lena Brunnberg fick också med sig 

två guld på 100m respektive 200m bröstsim åldersklass F 50-54. Det blev även silver i loppen 

400m medley och 800m fritt för Lena samt ett femte lopp där placeringen blev femma på 

distansen 100m crawl.  

Öppet Vatten 

Vansbrosimmet 8-10 juli 

Vid Vansbrosimmet lyckades Jon Lundqvist nå en 13:e plats i tävlingsklassen i det tuffa 

startfältet. Placeringen gav ett par poäng i Head Open Trophy då det var simmare från andra 

nationer vilka inte får räkna poäng i serien. 4 tuffa ungdomar ställde upp i det utmanande 

ungdomssimmet i Vansbro söndagen den 10 juli. Linnea, Oskar, Matilda och Alma kastade 

sig i Vanåns 17 gradiga vatten och simmade 1 km motströms upp i Västerdalälven.  

Resultatet blev en 8:e plats i klassen flickor 10-12 år för Alma Bergqvist med tiden 16 min 49 

sek, en 15:e plats i samma klass för Matilda Tukler med tiden 18 min 44 sek, en 15:e plats i 

klassen flickor 13-14 år för Linnea Bergqvist med tiden 15 min 55 sek samt en 13:e plats i 

klassen pojkar 13-14 år för Oskar Andersson med tiden 16 min 11 sek. 

 



 

Master SM Öppet Vatten Norrköping 11 juli 

I samband med SM-veckan i Norrköping simmades de nationella mästerskapen för alla åldrar 

i Motala Ström i Norrköping. US hade två deltagare i Master SM. I klassen 55-59 år simmade 

Jan Mandahl i på andra plats och samma placering nådde Lena Brunnberg i klassen 50-54 år. 

Öppna Nordiska Mästerskapen Tartu 16 juli 

Från US deltog Lena Brunnberg i Tartu i Estland och slutade på 4:e plats i klassen 50-54 år. 

Öppna Europeiska Mästerskapen Öppet Vatten Riejka 9 -17/9. 

Även här deltog från US Lena Brunnberg som simmade i på en 10:e plats i klassen 50-.54 år. 

Head Open Trophy långloppsserie 2016 

I årets upplaga av Head Open Trophy, vilket är en serie Öppet Vatten lopp om nio lopp 

lyckades tre US simmare plocka poäng. Man ger poäng till de 12 främsta i varje lopp.  I 

sammanställningen efter sista deltävlingen slutade Jan Mandahl på 12:e plats och Jon 

Lundqvist på 19:e plats av 59 herrar som lyckades plocka poäng i någon av deltävlingarna. 

Bland damerna kom Lena Brunnberg på 10:e plats av de 56 damerna som tog poäng i loppen. 

Totalt startar flera tusen simmare i de olika loppen. 

 

Jonas Wahlström & Tobias Wallin (Ordförandena under året)   

 

Verksamhetsberättelse för Tävlingskommittén 2016 
 

Tävlingskommittén har under 2016 bestått av följande medlemmar: 

Håkan Bankefors, Gunnar Fröman, Carina Nordberg (till juni) och Per Rydåker. 

 

Kommittén har haft 5 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 Burman har hållit en funktionärsutbildning den 3 

december, övriga planerade utbildningar fick ställas in p.g.a. för få deltagare.  

Totalt var det 13 st. som deltog i utbildningen, men samtidigt var det 14 st. som slutade under 

året, varav 1 distriktsfunktionär. Utbildningen av nya funktionärer är väldigt avgörande för att 

hålla uppe antalet så att vi kan genomföra våra tävlingar. Vi köpte in ny tidtagningsutrustning 

i februari och det har tagit lite tid för oss att lära oss sköta den. Vi har varit några stycken som 

vid ett antal tillfällen har övat på utrustningen samt suttit med på tävlingar för att lära oss.  

 

Tävlingsåret har liknat de tidigare åren med ett antal återkommande tävlingar som står på vårt 

program, samt en tävling i samarbete med Mellansvenska Simförbundet.  

 

Vi genomförde Poängsim 3 i början på mars, men däremot inget Knattesim som vi till-

sammans med Simkommittén beslutade att lägga på is tills vidare. Den 23 april hade vi  

 

Vårsimiaden kval med c:a 880 starter. Här lyste tyvärr vår okunskap i det nya tidtagnings-

systemet igenom och vi blev försenade en halvtimme. 14-15 maj höll vi vår egen stortävling 

Jöns Svanbergsimmet som, som vanligt, drog till sig många anmälningar. Vi hade över 2 800 

anmälda starter, vilket gjorde att vi måste stryka en hel del för att kunna genomföra tävlingen.  

Ekonomiskt är det ju den tävling som vi drar in mest pengar på. Sedan hann vi också med att 

genomföra Poängsim 4 innan det var dags att ta sommaruppehåll.  

 



 

Hösten inleddes med Arena-Open den 11 september, där vi hade lite färre starter än året 

innan, men den är fortsatt ganska populär. I början på oktober arrangerades Jöns Svanberg 25 

m (tidigare UUM) med ett helt nytt koncept med poängsamlande för de deltagande klubbarna 

och ett träningsläger på Fyrishov i potten. I vår strävan att få till fler starter så får man väl 

säga att vi lyckades. Till UUM har vi de senaste åren haft högst ett par hundra starter utifrån, 

medans vi nu hade ungefär 600 med deltagande från flera Stockholmsklubbar. Vi får försöka 

utveckla det här ytterligare inför 2017. Senare i oktober hade vi också Poängsim 1. Sedan 

följde en lugnare period där det bara återstod årets sista Poängsim och KM den 4 och 11 

december. Även KM stöptes om lite grand, genom att det tillfördes 400 fritt för både damer 

och herrar och med en totalsegrare med bästa totalpoäng för båda distanserna (den andra är 50 

fritt) samt individuellt korade vinnare på 50 fritt. 2016 blev ytterligare ett bra år ekonomiskt 

för Tävlingskommittén. 

 

 

Tävlingskommittén, Per Rydåker 

 

 

Knattekommitténs verksamhetsberättelse för 2016. 
 

Simskolans verksamhet under året har omfattat vintervårtermin, sommarsimskola, dagläger 

och hösttermin med sammanlagt cirka 1500 barn, varav många gått fler kurser under året. 

Gruppindelningarna har sett ut enligt följande: yngel, spigg, dvärgpingvin för barn 2-4 år. 

Baddare, sköldpadda, pingvingrupper, fiskgrupper och hajgrupper för barn från 4år och uppåt.  

 

Knattekommitténs medlemmar under året: Katarina Nordberg, Josefin Lustig, Wilma Blom, 

Simon Lundblad, Ingegerd Andersson, Malin Holmberg, Viktor Myrlander, Jenny Fjärstedt, 

Ella Byström, Birgitta Björk, Loviisa Haapamäki, Svea Fredriksson och Dan Andersen. 

 

Under året har Ingegerd Andersson vikarierat som verksamhetsansvarig och gjort ett mycket 

bra jobb.  

Under året har vi bytt medlemssystem till MyClub vilket har inneburit mycket jobb för 

knattekommittén, till största del för Ingegerd och Malin.  

I systemet har det skapats nya målmallar för grupperna och en uppstyrd struktur mot 

simlinjen.  

Anmälningsförfarandet till simskolan har förändrats med det nya medlemssystemet. Det har 

skapat en del extra jobb för simledarna i verksamheten då all tidigare sparad information för 

vad barnen har för förkunskaper inte har kommit med vid systembytet. Stort tack till alla 

ledare för ert tålamod och er insats i rapporteringen i det nya systemet. 

 

Intern utbildning för nya ledare hölls av Sara Grönlund vilket var mycket uppskattad av de 

ledare som deltog. Katarina Nordberg och Josefin Lustig har genomfört ledarutbildningar i 

MyClub. 

 

Under året har 8 av våra ledare utbildat sig SA gul och Blå samt 9 ledare i Plattformen. 

Varje termin anordnar knattekommittén ledarvård genom gemensamma kick-offer och 

avslutningar för alla ledare, där kompetensutveckling, utvärdering av terminen och praktiska 

detaljer diskuteras.  

Det är tack vare alla ledare, som ställer upp i ur och skur, simskolan kan leverera en sådan bra 

och rolig simskola för Uppsalas barn. Så ett stort TACK till alla ledare som varit med och 

bidragit till vår simverksamhet under 2016.  

 

För knattekommittén, Malin Holmberg 

 

 

 

 

 



 

MORRONBADARNA 
En sektion av Upsala simsällskap 

 

Verksamhetsberättelse för Morronbadarna 2016 

 
 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. 

 Vårt förhållande till både US och Fyrishov är gott och vi har bidragit med funktionärer 

och medhjälpare vid simtävlingar anordnade av US. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har sedan årsmötet den 5 mars 2016 bestått av följande personer: 

 Barbro Lindahl, ordförande vald 2016 

 Lena Högling, kassör vald 2015 

 Ylva Nilsson, sekreterare vald 2016 

 Ingegerd Andersson, ledamot vald 2016 

 Kristina Eriksson, ledamot vald 2016 (fyllnadsval) 

 Göran Litsén, suppleant vald 2016 

 Bo Wahlström, suppleant vald 2016 

Valberedning: Sven-Olov Larsson, sammankallande och Bo Nilson.  
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden samt vid behov informella överläggningar. 

 

Morronbadarna väljer inte egna revisorer utan räkenskaperna revideras av Upsala 

simsällskaps ordinarie revisorer. Resultaträkningen visar att 3650 kr betalats i 

medlemsavgifter, vilket motsvarar 73 medlemmar. 

 

Verksamhet 
Under 2016 har vi främst satsat på frukostmöten den sista onsdagen i varje månad. 

Uppslutningen har varit god då antalet deltagare varit i genomsnitt 22 vid varje möte, dvs 

30% av antalet medlemmar. 

 

Januari 

Fyrishovs vd Liisa Eriksson Hundertmark, driftchef Kent Eriksson och badchef Vladimir 

Berglund redogjorde för det som var aktuellt för Fyrishov, t.ex. nya regler för att trygga 

säkerheten i badet. Vi fick också information om planerna för reparation och underhåll, där 

undervisningsbassängen stod först i tur för åtgärd sommaren 2016.  

Morronbadarnas äldste medlem, Olof Andrén fyllde 100 år och uppvaktades av ordförande i 

samband med födelsedagen. 

 

                
Sven-Olov Larsson avtackas efter tio år i styrelsen          Olof Andrén uppvaktas med anledning av 

                            100-årsdagen. 

 

 



 

 

Februari 

Morronbadarna hade tre representanter på Simakademins möte den 2 februari, vars syfte var 

att skapa nätverk som ska leda till ökad simkunnighet. 

Den 24 februari informerade Ingrid Hovstadius om Friskis &Svettis. Verksamheten i Fyrishov 

är i gång men under utveckling.  

 

Mars 

Årsmötet den 5 mars var välbesökt, 25 medlemmar 

hade hörsammat kallelsen. SumSimpriset tilldelades 

Carl Göransson för andra året i rad. Jenny Fjärstedt, 

sekreterare i US, simtränare och redaktör för 

klubbtidningen Nya Plums berättade om hur hon 

arbetar för att klubbtidningen ska bli en viktig 

informationskälla för medlemmar och supporters. 

Tidningen vill lyfta fram alla delar av US och Jenny, 

som också är en duktig fotograf bevakar 

arrangemang av olika slag.   Carl Göransson får SumSimpriset 

                                                                                            

Den 30 mars fick vi lyssna till Bo Wahlströms föredrag om hur man arbetar fram en 

konvention. Han har under många år arbetat vid kemikalieinspektionen och han var med och 

arbetade fram Stockholmskonventionen, som var klar 2014, då 50 stater hade ratificerat 

konventionen. 

 

April 

Den 27 april kom Berit och Sten Rylander och höll föredrag under rubriken Afrikanska 

möten. De har varit verksamma i Botswana, Namibia, Angola, Tanzania och Zimbabwe från 

mitten av 1970-talet till 2011 och verkligen levt i händelsernas centrum. Tillfälle gavs att 

köpa deras bok, Afrikanska möten. 

 

Maj 

Den 13 maj var det dags för den årliga invigningen av utebassängen på sedvanligt sätt med 

bubbel och sång. 20 glada morronbadare trotsade kylan i luften och kastade sig i den något 

svala bassängen. 

Den 25 maj kom Magnus Dahlerus från Teater Blanka och berättade om den verksamhet som 

bedrivs där. Teater Blanka är en del av den dagliga verksamheten i Uppsala kommun och man 

uppför i huvudsak klassiska verk, där musiken har stor betydelse. 

 

Augusti 

Den 26 augusti träffades vi för att binda eklövskransar inför promotionen den 28 augusti. 

Promotor var Fredrik Giljam, en ättling till Jöns Svanberg som grundade Upsala simsällskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           
Blåbärssoppa efter halva sträckan 

 

Den 31 augusti var det dags för ”Kärringarna mot strömmen/Strömkarlarna”, den årliga 

simningen i Fyrisån. Ett trettital personer hade samlats för att  se 13 tappra simmare kasta sig i   

vattnet för att simma mellan  bryggorna vid Tunabergskolonin. Förutom morronbadare, deltog 

även representanter för Fyrishov och US. Stämningen var god såväl under simningen som 

after swim. Alla fick efter fullgjord simning ett pris, en badanka. 

 

Då möjligheterna att träna i varma bassängen minskat, har ordförande skrivit till ledningen för 

Fyrishov och påpekat vikten av att ha tillgång till denna typ av träning för dem som tar ansvar 

för sin egen rehabilitering. 

 

September 

Vd i US Dan Andersén och kassören Bo Andersson gav oss en allsidig genomgång av 

verksamheten i vår anrika förening. Simskoleverksamheten hade i september 621 elever och 

45 ledare. Efter simskolan slussas barnen till träningsgrupper och efter den aktiva perioden 

som simmare blir man veteran vid 32 års ålder. Trivselkommittén ansvarar för de 

traditionsbärande aktiviteterna som Lucia, poängsimmet och promotionen. Och i denna 

celebra förening finns Morronbadarna! 

 

 



Oktober 

Linus Forss från Uppsala kommun informerade oss om det arbete som pågår för att göra 

Uppsala till Sveriges bästa cykelstad. Vi ligger nu på andra plats efter Lund. 36% av alla 

transporter i Uppsala sker med cykel och  behovet av cykelvägar är stort och man arbetar även 

med att skapa funktionella parkeringar för cyklar, tex 2-vånings cykelställ vid Resecentrum. 

 

November 

”I min korg finns ingen matsvamp” var rubriken på Barbro Wingårds föredrag om hur hon 

färgar garn med hjälp av svampar som inte lämpar sig för matlagning. Svampar kan ge fler 

och färger än traditionell växtfärgning tex orange, rött, blått och lila och man vet inte alltid 

vilken färg det blir. Barbro har deltagit i symposier i Kanada, Estland och Spanien förutom på 

olika platser i Sverige. Den som vill hålla sig informerad kan besöka bloggen 

merfarg.blogpot.se  

 

December 

Jullunchen den 21 december blev en succé. Vi lät oss väl smaka av den goda julmaten och 

kakorna till kaffet. Lena hade gjort ett sånghäfte med nya texter till gamla melodier som vi 

sjöng av hjärtans lust.  

 

 

              
 

Vi vill göra alla i US uppmärksamma på den möjlighet som ges föräldrar och äldre att delta i 

Morronbadarnas träning och trivselverksamhet samt att få ta del av rabatter på Fyrishov. 

Välkomna! 

 

 

Uppsala i januari 2017 

 

Barbro Lindahl, Lena Högling, Ylva Nilsson, Ingegerd Andersson, Kristina Eriksson,  

Göran Litsén, Bo Wahlström 

 

 

US Supportkommitté 
 

Medlemmar under 2016: 

Ulrik Lötberg (Ordförande),  

Åsa Myrelid (ansvarig för klädprofil), 

Cecilia Gudfastsson,  

Mats Eliasson,  

Jenny Fischer,  

Cecilia Lantz (klädprofil) 

 

US Supportkommitté stöttar verksamheten genom att bl.a. arrangera fika- och klädförsäljning 

vid simtävlingarna, något som drar in viktiga inkomster och möjliggör resor/träningsläger etc. 

för barnen i klubben.  

 

 



 

Försäljningen av kläder gäller 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 2016 har vi deltagit vid 12 av 

klubbens tävlingsdagar och andra evenemang och där sålt fika och kläder.  Genom fika- och 

klädförsäljning har klubben fått in ca 105 000 kr. 

   

För de barn som deltar i tävlingsverksamheten krävs ett visst antal föräldrainsatser varje 

termin, dessa föräldrainsatser 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 är det svårare att få tag i föräldrar som kan hjälpa till i vår 

verksamhet vid större arrangemang t ex Jöns Svanberg lång & kort bana. Dock fungerade 

detta skapligt bra under 2016 och alla arrangemang hade nästan fullt antal US-support 

funktionärer (något enstaka undantag pga. av sjukdom). Vi behöver förbättra vår 

kommunikation med föräldrarna angående föräldrainsatser och tror att nyckeln är att 

samverka med funktionärsverksamheten, för att undvika ”intern konkurrens”.  

Under 2016 har Ulrik Lötberg tagit rollen som sammankallande för gruppen. Nya medlemmar 

är varmt välkomna! Som medlem i kommittén är du med och planerar och organiserar vår 

verksamhet. 

 

Ulrik Lötberg, sammankallande US-support kommittén 

 

 

 

Årsberättelse US Föräldraråd. 

 
Hösten 2015 efterfrågade US ledning intresse bland föräldrar att starta ett föräldraråd. Alla 

intresserade ombads att höra av sig till Dan Andersson, VD i US. 

Rådet hade sitt första möte i januari 2016 och då utsågs Lisa Viksten till ordförande samt att 

rådet placerades in i US övriga organisationsstruktur. Tanken med föräldrarådet har varit att 

skapa en kanal mellan US ledning/ tränare samt föräldrar till de barn som simmar i US. 

Medlemmar i rådet är föräldrar till barn från Teknikgrupper och uppåt, ledare, ordf. i US, VD 

i US och kanslipersonal. 

Rådet tar upp frågor från såväl föräldrar som från ansvariga i US. Under 2016 samlades vi två 

gånger på våren och två gånger på hösten för att diskutera inkomna frågor.  En återkommande 

fråga har varit kommunikation, vikten av god sådan och konsekvenser av en mindre god. 

Antalet inkomna frågor har inte varit så många som förväntats men det tror vi handlar om att 

vi är nystartade och att alla inte är medvetna om den möjligheten. Tanken var därför att vi i 

rådet skulle informera om vår existens under höstens samtliga föräldramöten men av olika 

anledningar blev det inte riktigt så. Vi avser därför ta nya tag under kommande termin.  

 

/Lisa Viksten för US Föräldraråd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verksamhetsberättelse US Trivselkommitté 
 

Medlemmar i US trivselkommitté har under 2016 varit: Birgitta Björk och Ingegerd 

Andersson 

 

Trivselkommittén har under 2016 haft två (2) styrelsemöten samt 3 arbetsmöten. 

 

Promotion och Lucia/KM är de arrangemang inom US som trivselkommittén under 2016 

arrangerat samt varit delaktiga i Vårplasket. 

 
               

 
 

Årets promotor Fredrik Gilljam skriver under diplom till dagens deltagare. 

 

 Promotion 2016 

Söndagen den 28 aug. genomförde US sin 220:e promotion i Fyrishov. 

Årets promotor var Fredrik Gilljam, ättling till vår grundare Jöns Svanberg. 

 

Vid promotionen 1966 var det 12 tjej och 16 killar som promoverades för bronsmagistern. De 

var nu inbjudna som jubelmagistrar. Av dessa var det 2 damer och 3 herrar som deltog i året 

promotion. Som brukligt hade vi bundit eklövs kransar och även en krans till blus/kavaj.  

 

Av årets 70 tal märkestagare deltog ett 20 tal i promotionen. 

De promoverades med ek – eller pil- lövskrans, (plast) alla fick också ett diplom.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          
Fredrik håller sitt tal som promotor Några av 2016 års magistrar som om 50 år blir 

inbjudna som jubelmagistrar. 

 

 
Årets jubelmagistrat med promotor. 
Från vänster Fredrik Gilljam, Marianne Wijkman, Ingvar Söderqvist, Anita Hammar, Håkan 

Gelotte och Arne Jaresved. 

 

US LUCIA I FYRIS PARK 

 
Torsdagen den 8 december 2016 hade Torsdagsdansarna sin sista dans för året.   

Det har blivit en tradition att US Lucia kommer till Fyris Park och sprider en härlig stämning.                                     

472 person hade kommit till Fyris Park för att dans i några timmar. 

Luciatåget med årets US-lucia Tova Franzen och sina tärnor, stjärngossar och tomtar var 

mycket uppskattat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
Lucia med sina tärnor, tomater och  Bild från uppsjungning 

stjärngossar i Fyrispark 

 

Lucia  Fyrishov  

 
Söndagen den11 dec. 2016 var det dags för det traditionella KM och Luciafirandet i Fyrishov. 

Årets lucia var Tova Franzen en av US unga duktiga simmare. 

Ungefär 30 simmare var med i luciatåget som tärnor, tomtar, och stjärngossar.   

Lucia kröntes av US vd Dan Andersen med en halskedja samt en US-berlock. 

 

       
Lucia med tärnor, tomater och stjärngossar som deltog i tåget alla simmare i US. 

 

 

 
Emil Wistedts stiftelses stipendiat var i år Mikael Söderberg 

 

 

 



 

Inmarsch till KM 50 meter lite olika stilar 
 
Därefter avgjordes KM 2016. segrare på damsidan blev Anneli Hägglund Larsson för andra 

året.  I herrklassen segrade Nathaniel Hovsepian. 

 

 
De tre bästa på damsidan, 1:a Anneli Hägglund-Larsson, 2:a Lina Westerlund, 3:a Jeanna 

Wiell 

 



 

 
De tre bästa i herrfinalen på 50 m, 1:a Nathaniel Hovsepian, 2:a Carl Göransson, 3:a Erik 

Forström 

 

Därefter följde uppvisning av de olika träningsgrupperna inom US. De visade prov på alla 

fyra simsätten.  

 

 
 

 

 



Luciafirandet avslutades med skämthopparna, alltid lika hisnande att se. 

 

Till sist ett STORT tack till familjen Thienemann (Amaryllis Blomsterhandel) som även i år 

klädde lucias krona.   

 

 

Ingegerd Andersson/Birgitta Björk     
 

 

 

US - Torsdagsdansarna   

 
Året 2016 blev ett bra år för oss med 680 medlemmar och  

380 personer i snitt per torsdag, (Vår 394 och Höst 383). 

 

Sektionsstyrelsen har under året bestått av: 

 

Ordf.  Lars Ramström  Ledamot.  Ove Josephson 

Sekr.  Ulf Lundberg  Suppleant 1 Bo Björk 

Kassör.  Bo Andersson Suppleant 2 Bengt-Olov Eriksson 

V. Kassör.  Bo Anjou    

  

Under året har vi endast haft 4 protokollförda sammanträden, vilket bekräftar att vi är ett 

mycket bra och hopsvetsat gäng som jobbar på i invanda rutiner. 

 

 

Vi avslutade vårterminen den 30 maj med en Cinderellaresa och höstterminen den 16 dec med 

traditionsenlig lunch i Borgerskapets hus. 

 

Det ekonomiska bidraget till moderföreningen kompletterades i år med en gåva till ”Min 

Stora Dag”, vilket blev uppskattat. 

 

Städhjälpen vi får på Torsdagskvällarna av främst simmarföräldrar är både välkommen och 

uppskattad. 

 

 

Sektionsstyrelsen/Lars Ramström 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Resultaträkning Not 2016 2015 

 

      

Föreningens Intäkter       

Nettoomsättning 1 5 920 151 5 748 271 

Offentligrättsliga bidrag 2 692 728 748 125 

Gåvor/stipendier/övriga bidrag 3 234 438 144 949 

Medlemsavgifter   84 260 113 581 

Övriga föreningsintäkter   313 750 432 050 

Summa intäkter   7 245 327 7 186 976 

 
      

Föeningens Kostnader       

Föreningskostnader 4 2 481 478 2 709 963 

Övriga externa kostnader   1 195 352 1 235 468 

Personalkostnader   3 041 631 2 766 968 

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar   62 027 0 

Övriga kostnader   0 0 

Summa kostnader   6 780 488 6 712 399 

 
      

Verksamhetens resultat   464 839 474 577 

 
      

Resultat från övriga värdepapper   0 0 

Ränteintäkter och liknande poster   0 525 

Räntekostnader och liknande poster   0 -271 

 
  0 254 

 
      

Resultat efter finansiella poster   464 839 474 831 

 

      

Bokslutsdispositioner   0 0 

 
      

Årets resultat före fördelning   464 839 474 831 

 
      

Årets resultat enligt resultaträkningen   464 839 474 831 

Utnyttjande av ändamålsbestämda  medel   62 027 0 

Avsättning till ändamålsbestämda medel   -450 000 -385 150 

 

      

Kvarstående belopp för året/balanserat 

kapital 76 866 89 681 
 

 

 

 

 

 

 



 

BALANSRÄKNING Not 2016 2015 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier  248 109  

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 724 289 724 289 

Summa   972 398 724 289 

        

Summa anläggningstillgångar   972 398 724 289 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager m.m.       

Varulager   66 995 53 834 

    66 995 53 834 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   43 880 195 199 

Övriga fordringar   0 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 92 846 82 079 

    136 726 277 278 

        

Kassa och bank   3 119 774 1 944 387 

        

Summa omsättningstillgångar   3 323 495 2 275 499 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  4 295 893 2 999 788 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER   2016 2015 

        

Eget kapital 7     

Balanserat kapital   673 948 584 267 

Årets resultat   76 866 89 681 

Fonder   2 071 204 1 758 193 

Summa Eget kapital   2 822 018 2 432 141 

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   96 218 95 063 

Övriga kortfristiga skulder   132 208 103 691 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 245 449 368 893 

Summa Kortfristiga skulder   1 473 875 567 647 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER   4 295 893 2 999 788 

        

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 5 331 565   5 182 375   

Sponsring, reklam, annonser  57 830   74 572   

Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 530 756   491 324   

Summa 5 920 151   5 748 271   

          

Not 2 Offentligrättsliga bidrag         

          

Kommun 328 538   331 147   

Stat  364 190   416 978   

Övriga bidrag  0   0   

Summa  692 728   748 125   

          

Not 3 Gåvor och övriga bidrag         

Bidrag 234 438   144 949   

Summa 234 438   144 949   

          

Not 4 Upplysning om föreningskostnader         

Idrottsverksamhetens kostnader  2 442 696   2 661 930   

Sponsor/reklamkostnader  0   0   

Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader 38 782   48 033   

Summa 2 481 478   2 709 963   

          

          

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav         

          

Ingående bokfört värde 724 289   634 289   

Förvärv 0   90 000   

Försäljningar 0   0   

Utgående bokfört värde 724 289   724 289   

          

          

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter         

          

Förutbetalda hyror 33 856   33 856   

Upplupna ränteintäkter 0   0   

Övriga poster 58 990   48 223   

Summa 92 846   82 079   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

         



 

Not 7 Förändring av eget kapital  

  

Balanserat 

kapital   Ändamålsbestämt 

Totalt eget 

kapital 

Ingående balans 673 948   1 758 193 2 432 141 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel      -137 027  -137 027 

Reservering av ändamålsbestämda medel     38 38 

Årets resultat       526 866 

Utgående balans 673 948   1 621 204 2 822 018 

          

          

          

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         

          

Övriga upplupna kostnader 89 094   91 880   

Upplupna semesterlöner 203 818   204 943   

Upplupna sociala avgifter 64 039   72 070   

Förutbetalda deltagaravgifter 888 498   0   

Summa 1 245 449   368 893   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

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  Shannyn Hultin 2.18,27  Halmstad 130707 

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  Shannyn Hultin 2.18,27  Halmstad 130707 

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    

 



 
 

 

Våra samarbetspartners 
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