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Verksamhetsredovisning 2021 för Simklubben Sydsim 
 

 
 

Styrelsen för SK Sydsim får härmed avge följande redovisning för verksamhetsåret 2021. 

 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande 

Vice ordförande 

Sekreterare 

Kassör 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Nils-Håkan Algotsson 

Mikael Buschow 

Sven Yngvesson 

Max Nyberg 

Maria Isaksson 

Carina Liljekvist 
Anders Olsson 

vald tom årsmötet 2022 

vald tom årsmötet 2022 

vald tom årsmötet 2023 

vald tom årsmötet 2023 

vald tom årsmötet 2022 

vald tom årsmötet 2023 

vald tom årsmötet  2022 

 

Suppleanter 
 

Susanne Andersson  

Bitte Samberg 

 

vald tom årsmötet 2022 

vald tom årsmötet 2022 

 

Adjungerade 
 

Bertil Ek, Verksamhetschef 
 

 

Revisorer 
 

Helena Ageberg Persson 

 

 

vald tom årsmötet 2022 

 

  

Revisorsuppl. 
 

Anna Andersson 
 

vald tom årsmötet 2022 

 

Valberedning 
 

Karolina Yngvesson(sam.)  

Annika Lindgren 

 

vald tom årsmötet 2022 
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Under året har styrelsen hållit 11 st ordinarie styrelsemöte  samt 

några extramöte alla möten har hålls digitalt.  

 

Styrelsen uppbär inget arvode.
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Verksamheten 2021 
 

 

Under verksamhetsåret har vi fortsatt arbetet med att försöka skapa en ekonomisk, 

personell och organisatorisk stabilitet för att kunna utveckla föreningens verksamhet 

mot att: 
 

 

 aktivt bidra till att invånarna i Burlöv med kranskommuner har en hög 
simkunnighet och god hälsa 

 vara en tävlingsklubb som erbjuder träning och tävlande upp till 
mästerskapsnivå 

 vara en respekterad tävlingsarrangör (ligger tyvärr nere pga badets kondition) 
 vara en professionell samarbetspartner till kommun, bad, sponsorer och 

föräldrar 

 ha ett stort engagemang hos medlemmar och föräldrar 

 ha en stor bredd och en fungerande organisation 

 

 

Men problemen med pandemin har tvingat oss att minska antalet simskolegrupper samt att vi 

har varit färre barn/grupp. Dessutom har vi fått hitta nya träningsalternativ för 

tävlingssimmarna när de inte har kunnat träna normalt eftersom att badet under en period var 

stängt.   

 

 
 

 

Vårt förhållningssätt 
Kan sammanfattas i orden Glädje, Gemenskap, Utveckling, Vänskap, Tydlighet, 

Jämställdhet och Engagemang som är hämtade ur vår värdegrund. 
 
 

 

 

Några prioriterade områden under året har varit att: 
 

 Möten angående påverkan av Covid-19 
 Vi har även diskuterat vår allmänna ekonomi med kommunen för att kunna täcka vår 

likviditet under vissa månader under året. 
 

Under 2021 har vi engagerat oss i ett antal projekt med SISU/Idrottsutbildarna Skåne och 

Svenska Simförbundet inom ramen för idrottslyftet. 
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Stora händelser under 2021: 

 Medlemsantalet är fortsatt godkänt trots minskningen pga Covid-19. 
 Antalet barn som lärde sig simma var ca 100 st 

 Tyvärr är badet i så dåligt skick och pandemin har varit kvar under hela året, vilket har 

tvingat oss att minska antalet simskolebarn, både antalet grupper och antalet barn/grupp. 

 Det nya badet har växt fram under året, och nu är byggandet i full gång och det nya badet 

beräknas stå klart mars 2022. 

 

 

 

 

Nya Burlövsbadet 
50 meters bassäng med 8 banor 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Medlemsstatistik: 

Flickor Pojkar Totalt Terminskostnad 

 

Träningsgrupper: 
 

75 
 

62 
 

137 
 

1650 – 2500kr 

 

Simskolor: 
 

453 
 

471 
 

924 
 

      1200 –1500 kr 

 

Övriga: 
 

122 
 

131 
 

253 
 

 

Totalt 
 

648 
 

664 
 

1312 
 

 
 

Medlemsavgiften för samtliga är 300 kr/år 
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Simkommittén 
 
Simkommittén har bestått av: 

 Mikael Buschow  (styrelserepresentant), ordförande 

 Carina Liljekvist (styrelserepresentant) 

 Susanne Andersson (styrelserepresentant) 

 Bertil Ek – Verksamhetschef 

 Philip Thornberg – Tränare 

 Bartosz Pawlik - Tränare 

 Malin Algotsson/Emilia Eek - Simskoleansvarig 

 

  

Simkommittén har sammanträtt vid 3 tillfällen under året.(alla digitalt) 

Följande områden har det fokuserats på: 

 Mål, strategier och planer för en fortsatt utveckling av simverksamheten 

 Tränare: Tillgång och kompetens 

 Gruppindelningar 

 Uppflyttningar 

 Alternativ träning 

 

 

Utbildning 
Under året har vi genomfört olika satsningar på utveckling av tränare och assistenter i 
form av grundutbildning, siminstruktörs- och tränarutbildningar i olika steg.. 

 

HLR-utbildning 
Under 2021 blev majoriteten av instruktörer och tränare HLR (vuxen och barn) utbildade. 

 

 

Gruppindelningar 
Vid årets slut hade vi fem tävlingsinriktade träningsgrupper: Mästerskapsgruppen 
Ungdom 1, Sim3, Sim2 och Sim1 

 

 

Uppflyttningar/omflyttningar 
Inför vår- och höstterminen genomfördes ett antal uppflyttningar för att skapa så 
homogena grupper som möjligt. En strävan är att erbjuda uppflyttningar till de simmare 
som urskiljer sig tekniskt och därmed ge dem ökade möjligheter att utveckla sig. 
Dessutom strävar vi mot att uppflyttningarna skall minimera störningarna i de befintliga 
grupperna med tanke på sociala relationer. 
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Simskolan 
 
Emilia Eek har vikariet för Malin Algotsson under hennes föräldraledighet 

 
2021 var åter ett speciellt år. Trots detta har vi tagit in nya instruktörer samt utbildat eller 
vidare utbildat instruktörer. Under 2021 var vi ca 20 instruktörer som jobbat. Dock kunde 
vi inte starta vårterminen direkt eftersom att badet var stängt och under resten av året har vi 
haft färre grupper och färre barn/grupp 

 

 

 

Barn med särskilda behov. 

 
Under våren 2021 hade BMSB 33 elever och 4 ledare, vi fick simma hela våren och sommaren. 

Därmed genomfördes två vår-perioder á 7 tillfällen samt en sommarperiod under 4 veckor som 

blev totalt 7 tillfällen.   

Under sommarperioden hade vi 18 deltagare och var 5 ledare.  

Under hösten 2021 blev det endast en period innan restriktionerna satte stopp för 

simundervisningen. Vi hade även då 33 deltagare. 

Totalt fick verksamheten för Barn med särskilda behov fyra barn simkunniga under 2021.  

Undervisningen har bedrivits under tre olika dagar; tisdagar, torsdagar och söndagar under de 

vanliga perioderna. Under sommarperioden simmade deltagarna 2ggr/v och då var det tisdag och 

torsdag 

 

 

Tävlingskommittén 
 

Sydsim brukar vanligtvis arrangera två stora tävlingar varje år, Arena Sprint Meet och 

Sportringen Swim Meet. Arena Sprint Meet är en tävling som bara växer och växer, 

intresset från övriga distrikt i Sverige märks. 

År 2021 blev inget år vi vill minnas, vi har inte kunnat arrangera så många tävlingar vi 

ville. De stora tävlingarna hade vi ändå inte kunnat genomföra då badet inte klarar av 

så många simmare. Vi har genomfört ett par interna tävlingar, där pandemin satte sina 

spår, vi fick dela upp så pojkar fick simma en dag och flickor en annan, och endast på 

2 banor för att undvika för många funktionärer. Nu ser vi framåt och ett nytt bad 2022 

vilket ger oss möjligheter att arrangera tävlingar igen. 

För att kunna genomföra våra tävlingsarrangemang behövs det flera som hjälper till.  
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Funktionärerna / Ideellt arbete 
 
I Simklubben finns idag ca 20 utbildade tävlingsfunktionärer. Dessa är helt nödvändiga 

för att kunna arrangera egna tävlingar. Vi kommer under våren 2022 erbjuda 

funktionärskurser gratis. Det finns ett gott och välfungerande samarbete mellan 

simföreningarna i Skåne som innebär att tävlingsfunktionärerna inte bara deltar i sin 

egen förenings tävlingar utan även ställer upp under andra klubbars arrangemang.  

Utöver tävlingsfunktionärer behövs arenafunktionärer som riggar simhallen inför och 

efter tävling, vaktar in- och utgångar mm. 
 
 

Sponsorkommittén 
Sponsorgruppen har legat i träda detta år mycket p.g.a. att annat har prioriterats. Det är 
dock av största vikt att sponsorarbetet återupptas och att vi kan få goda väl 

genomarbetade relationer med såväl gamla som nya sponsorer. Vi behöver även 

förnya vårt sponsorerbjudande för att kunna etablera flera relationer och därmed öka 

antalet sponsorer. Sponsorkommittén är i behov av förstärkning.  

 
 

Försäljningskommittén 
 

Under 2021 har samarbetsavtalet med ARENA och Sportringen AB fortskridit 

Hela sortimentet av klubbkläder finns att se på Sydsims hemsida.    

 

 

 

Tävlingsdeltagande 
 

Under 2021 har Sydsim varit representerade på SM/JSM, Riksmästerskap, Sum-

Sim, JSM/Sum-Sim Äldre, DM och Seriesim. Nedan hittar ni våra representanter 

och resultat. 

 

 

SM/JSM 30 Juni-4 Juli 2021 på Brottet i Halmstad 
Anton Witzell: 

100 meter ryggsim 1.00,96 (10:a på SM, 4:a på JSM) 

100 meter frisim 53,99 (27:e på SM, 10:a på JSM) 

50 meter ryggsim 27,57 (8:a plats på SM, 4:a på JSM) 

50 meter frisim 24,84 (41:a på SM, 13:onde plats på JSM) 

200 meter ryggsim 2.17,02 (22:a på SM, 12:a på JSM) 

 

Jens Christiansen: 

50 meter fjärilsim 25,07 (5:a på SM) 

100 meter frisim 52,97 (14:onde på SM) 

50 meter ryggsim 28,95 (37:a på SM) 

50 meter frisim 24,11 (14:onde på SM) 

100 meter fjärilsim 57,56 (15:onde på SM) 
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JSM/Sum-Sim äldre 16-18 Juli i Kungsbacka 
Ella Bodell: 

1500 meter frisim 21.28,87 (19:onde på Sum-Sim) 

 

Felix Rosenkvist: 

100 meter ryggsim 1.02,64 (7:a på Sum-Sim Äldre) 

200 meter ryggsim 2.17,16 (7:a på Sum-Sim Äldre) 

 

Anton Witzell: 

100 meter ryggsim 59,59 (3:a på Sum-Sim Äldre) 

200 meter ryggsim 2.11,30 (3:a på Sum-Sim Äldre) 

100 meter frisim 53,17 (2:a på Sum-Sim Äldre) 

 

Jens Christiansen: 

100 meter ryggsim 1.03,11 (6:a på JSM Äldre) 

50 meter frisim 23,87 (2:a på JSM Äldre) 

50 meter fjärilsim 24,73 (1:a på JSM Äldre) 

100 meter frisim 53,11 (4:a på JSM Äldre) 

100 meter fjärilsim 56,57 (1:a på JSM Äldre) 

 

4x100 frisim herrar: 

Anton Witzell 53,17 

Melvin Andersson 59,33 

Felix Rosenkvist 55,45 

Liam Bech 56,67  

Sluttid 3.44,62 (13:onde Sum-sim) 

 

4x100 medley herrar: 

Anton Witzell 1.00,42 

Erik Komstedt 1.16,28 

Felix Rosenkvist 1.01,31 

Liam Bech 56,64 

Sluttid 4.14,65 (23:e på Sum-Sim) 

 

 

 

      Riksmästerskap 9-10 Juli på Citadellbadet i Landskrona 
        Elinor Fröjd: 

        1500      frisim 20.49,69 (8:a på RM) 
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SM/JSM  24-28 November på Eriksdalsbadet i Stockholm 
Jens Christiansen: 

50 meter fjärilsim 24,51 (10:a på SM) 

50 meter frisim 22,88 (12:a på SM) 

100 meter frisim 51,06 (18:e på SM) 

50 meter ryggsim 26,55 (20:e på SM) 

 

Anton Witzell: 

200 meter ryggsim 2.05,61 (8:a på JSM) 200 meter ryggsim 2.03,62 (9:a på SM) 

50 meter frisim 23,77 (22:a på JSM) 

100 meter ryggsim 56,05 (4:a på JSM) 100 meter ryggsim 56,13 (5:a på SM) 

100 meter frisim 51,66 (13:e på JSM) 

50 meter ryggsim 25,63 (2:a på JSM) 50 meter ryggsim 25,64 (7:a på SM) 

 

 

Felix Rosenkvist: 

200 meter ryggsim 2.05,98 (10:a på JSM) 

200 meter ryggsim 2.06,17 (12:a på SM) 

100 meter ryggsim 57,85 (13:e på JSM) 

 

Dennie Halilovic: 

200 meter frisim 1.57,10 (27:e på SM & 21:a på JSM) 

50 meter frisim 24,55 (39:a på JSM) 

 

4x100 frisim herrar Junior: 

Anton Witzell 52,33 

Felix Rosenkvist 52,33 

Dennie Halilovic 51,41 

Liam Bech 54,97 

Sluttid 3.31,04 (12:a på JSM) 

 

 

Regionala mästerskap 
Under 2021 arrangerades inget distriktmästerskap under våren, till vår stora glädje arrangerades det 

ett under hösten i Sjöbo. Sydsim deltog med en stor trupp som bestod av Elvira Andersson, Melvin 

Andersson, Vilhelm Andersson, Liam Bech, Ella Bodell, Jens Christiansen, Elinor Fröjd, Moa 

Haglund, Dennie Halilovic, Selma Isaksson, Maja Kiceec, Erik Komstedt, Matilda Liljekvist, 

Philippa Lindgren, Cristian Stefan Nicoara, Felix Rosenkvist, Emilia Sandström och Anton Witzell. 

 

 

Seriesim 
Seriesimsåret 2020-2021 var tänkt att arrangeras som duell meets mellan två föreningar. Vi hann 

simma en omgång innan pandemin satte stopp för seriesimmet 2020-2021. Efter den första 

omgången som vi simmade mot Sk Hajen låg vi på en andra plats i den tredje divisionen. 

Seriesimsåret 2021-2022 började under hösten 2021 enligt plan med den första deltävlingen i Sjöbo 

och den andra i Malmö.  

Tyvärr är våra seriesimmare födda 2006 nu för gamla för att fortsatt delta i seriesimmet. Vi vill 

därför passa på att tacka för en lång och trogen tjänst i seriesimmet. Ett stort tack till Maja Kiceec. 

 

Masters 
Tyvärr har Sydsims Mastersgrupp legat nere under 2021 pga pandemin 
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                  ÅRSBOKSLUT 2021 
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Styrelsens slutord: 
 

Även 2021 blev ett väldigt annorlunda år för oss alla i Sverige och världen. Pandemin 

fortsatte att hålla oss kvar i sitt järngrepp 

 

Simhallar fortsatte att hållas stängda i början av året, innan de succesivt började att 

öppna upp så sakta. Det gällde att inte bara ställa in utan kanske ställa om.  

 

Simmare fick inte träna sin sport längre, utan vi fick ställa om till andra 

träningsformer.  

 

Vi var under början av året tvungna att permittera vår personal. 

 

Så när vi summerar året, så har det varit ett år som liknat 2020. Att kunna träffas i 

verkligheten för ett möte har inte varit möjligt, vi har istället fått fortsätta med digitala 

möten med hjälp av Teams. Inte lika personligt men mycket bättre än att inte träffas 

alls.  

 

Nu ser vi framemot en vår där vi bara kan hoppas att vi kan få komma igång med 

träningar och simskolor fullt ut igen, att vi kan komma igång med att tävla igen.  

 

Det ska också bli super trevligt att kunna flytta in i vårt nya bad under mars månad 
 

 

Med hopp om ett bättre år 2022! 
Styrelsen 
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____________________  _____________________ 

Nils-Håkan Algotsson   Mikael Buschow 

Ordförande   V. ordförande 

 

 

____________________  _____________________ 

Max Nyberg   Sven Yngvesson 

Kassör    Sekreterare 

 

 

____________________  _____________________ 

Maria Isaksson   Carina Liljekvist 

Ledamot    Ledamot 

 

 

____________________     

Anders Olsson 

Ledamot 

 

 

 

_________________   ___________________ 

Susanne Andersson   Bitte Samberg 

Suppleant   Suppleant   
 
 
 
 
 

         
 


