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Årsberättelse Göteborg Sim 2014
Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall;
-Vara en elitsatsande klubb med simning som verksamhet(med elit menas att klubben är representerad vid USM,
JSM och SM).
-ha en bred bas, dvs bedriva en stor ungdomsverksamhet i Göteborg med omnejd.
-skapa möjlighet att från babysim utvecklas till simmare och vidare till tävlingssimmare.
-skapa förutsättningar för klubbens medlemmar och anställda att aktivt medverka och utvecklas i klubben, som
exempelvis funktionär, tränare och ledare.
-medverka till att skapa förutsättningar för bättre simning i Sverige.

Anställda:
Michael Stones
Pierre Johansson
Jonas Bengtsson
Kitty Andersson

kanslist
tränare/kanslist
tränare/kanslist
projekt/kanslist (del av året)

Styrelsens sammanställning:
Anders Rutqvist
Pia Svensson
Maria Inghammar
Tore Reinhold
Gunnar Ekstedt
Darko Sunjevaric
Hasse Andersson
Stefan Sjögren
Peter Jigrup
Lena Selin
Tomas Grundström

ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Revisorer:
Lars-Ola Jäxvik
Bo Stenberg
Hans Janzon

ordinarie
ordinarie
suppleant

Antal medlemmar under året:
Totalt:
Kvinnor:
Män:

1003
487
516

(1166)
(577)
(589)

siffror inom parentes är föregående år.

Valberedning:
Hans Janzon
Jonas Kewenter
Lena Reinhold

Styrelsens berättelse:
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft 10 ordinarie styrelsemöten.
Föreningen har för sin verksamhet haft fyra anställda samt ett 60-tal ideella tränare och simlärare.
Styrelsens huvuduppgift är att organisera och styra verksamheten mot uppsatta mål.
Föreningen arrangerade sin vana trogen Ullbergstrofén. Årets tävling, den trettiofjärde upplagan, var som vanligt
välbesökt. Försök i 50-metersbassäng och finaler i Valhallas 25:a har nu blivit en etablerad och uppskattad
tävlingsform.
Intresset för motionslopp ökar kraftigt och Göteborg Sim står tillsammans med Hisingens Cykelklubb och
Göteborgs Skidklubb bakom Göteborgsklassikern. Göteborgsklassikern innebär att under ett år genomföra 50 km
cykling (Hisingen Runt), 1000 m Simning (Göteborg Simmet) samt IO km löpning (Finalloppet). Detta har blivit
en succé, deltagandet var något i år lägre än 2013.
Under året har föreningen haft verksamhet inom simning och vattenpolo i Valhallabadet, Askims Simhall och
Lundbybadet. I Valhallabadet bedrivs Babysim, simskola, simlinje, tävlingsträning, mastersgrupper, vuxencrawl
och vattenpolo. I Askims Simhall bedrivs simlinje, tävlingsträning. I Lundbybadet har det framför allt bedrivits
tävlingsträning. Under sommaren har vi arrangerat simskola i Delsjön samt i Valhalla detta har varit väldigt
populärt.
Göteborg Sim äger 60 % av aktierna i Kortedala Bingo AB samt Vårväder Bingo AB. Övriga 40 % ägs av
Kortedala IF. I dessa styrelser har Göteborg Sim under verksamhetsåret representerats av
Ordförande Bo Stenberg; ordinarie ledamöter: Hans Janzon och Jonas Kewenter; suppleant: Tore Reinhold.
Verksamheten har genererat ett överskott som via utdelning kommit Göteborg Sim till del.
Styrelsen vill rikta ett stort och uppriktigt tack till alla som genom sina insatser under året gjort det möjligt för
föreningen att bedriva verksamheten. Tack skall ni ha !
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Verksamhetsberättelse för simningen i Göteborg Sim 2014:
Simkommitténs berättelse 2014.
Simkommittén ansvarar för planering och tränare för tävlingssimning i Göteborg Sim. 2014 har Annika Rutqvist
varit ansvarig för Simlinjen, Pierre Johansson och Jonas Bengtsson ansvariga för simning ihop med
Simkommitténs ordförande Gunnar Ekstedt. Vid en del möten har Michael Stones deltagit.
Under 2014 har gruppen träffats 3 gånger under våren och tre gånger under hösten för att planera träning, läger,
struktur och tränarmöten. Det har varit 6 tränarmöten under året i form av information och utvecklingsmöten
ledda av Pierre.
Styrelsen har satt upp en målsättning för klubben och för att nå den har Simkommittén sett över resurser och
gjort en planering för träning och lägerverksamhet. Simkommittén ihop med tränarna har genomfört
föräldramöten för att skapa delaktighet och förståelse för den träning vi bedriver med simmarna. Vi behöver få
hjälp och stöd av allas föräldrar för att kunna genomföra det vi tänkt och planerat. Det är många bassängtimmar
som behövs för att en simmare skall nå sitt mål, detta ihop med simmarnas skolarbete/arbete gör att vi behöver
skapa förutsättningar för varje simmare att få tillräckligt med tid och stöd.
Styrelsen har satt upp en målsättning och Simkommittén har försökt omsätta den i praktiken genom en långsiktig
planering av träning och läger. För att nå målen behöver tränarna få inspiration och en samsyn av träning, vilket
Pierre planerar genom att samordna utvecklingsmöten. I övrigt görs en årsplanering för att alla ska få både
träning och tävling på rätt nivå.
Klubben har simträning på Valhallabadet, Lundbybadet och i Askims simhall. Det är ca 40 fritidstränare som
tillsammans med två anställda tränare bedriver simträningen. Simmarna börjar i vår Simlinje när de kan simma
200 m, vilket de kan ha lärt sig i vår egen simskola.
Efter Simlinjen fortsätter de i Tävlingsgrupperna som tränar 3 – 12 gånger per vecka i grupperna T1 – T4.
Utöver träningen har de varit på tävlingar och läger både i Sverige och utanför våra gränser. Vi har simmare som
utöver våra klubbtävlingar tävlat i Svenska Mästerskapen för seniorer, juniorer och ungdomar, se bifogad lista.
Göteborg Sim försöker stimulera och motivera alla simmare till god träning och bra tävlingsresultat. Det är
viktigt att skapa utmaningar på alla nivåer och att få både simmare och deras föräldrar att förstå hur många
timmars simträning som behövs för goda resultat.
Genom vårt eget arrangemang Göteborg Simmet, ett Öppet vatten tävling i Delsjön, har vi fått ett antal simmare
som tränar för att kunna delta i den här nya grenen inom svensk simidrott. Under 2014 har en grupp deltagit på
en tour av Öppet vatten tävlingar i Sverige.
Simkommittén i Göteborg Sim tackar alla tränare och ledare som lagt ner tid och arbete för att stötta simmarna i
sin träning mot bättre resultat. Varje ledare behövs och vi är ständigt i behov av förstärkning så känner ni någon
som vill hjälpa till är det bara att ta kontakt med vårt kansli eller styrelsen.

För Simkommittén februari 2015
Gunnar Ekstedt

Sammanställning över resultat 2014:
Sum-sim Sommar 2014 Malmö
Alfhild Kristensson

2:a 100 frisim, 1:a 400fr, 1:a 800 frisim, 2:a 200 frisim

Inez Kristensson

2:a 200 fjäril

Joeseph Zlotnik

1:a 200 ryggsim

SM/JSM sommaren 2014
Linnea Bielicz

3:a 100 fr på JSM

SM/JSM Hösten 2014
Linnea Bielicz

3:a 200 frisim, 2:a 100frisim, 3:a 50 rygg på JSM

Masterssimning:
SM i Sundsvall 14-16/3 kort bana
Leonard Bielicz (60-64år)
1:a 50m fritt, 100m fjäril, 100m medley, 100m fritt, 50m fjäril
Caroline Petersson (30-34år)
1:a 100m rygg, 2:a 200m rygg 3:a 50m rygg
Lennart Mentor (50-54år)
1:a 50m rygg
Kjell Westin 60-64år
2:a 50m bröst
SM i Borås Öppet Vatten
Caroline Petersson (30-34år)

1:a 5000m

SM i Falkenberg 28-29/11 lång bana
Jeanette Svanberg (40-44år)
2:a 100m rygg
Lennart Mentor (50-54år)
1:a 200m fjäril, 3:a 50m fjäril, 1:a 50m rygg, 2:a 50m fritt
Kjell Westin (60-64år)
1:a 50m bröst, 1:a 200m bröst
Michael Macdonald(50-54år)
2:a 50m bröst, 2:a 100m bröst
Elisabeth Pålsson (50-54år)
1:a 800m fritt, 3:a 100m fritt, 3:a 50m fjäril,
Hans Westman (40-44år)
3:a 1500m fritt
Amanda Fischer (25-29år)
3:a 100m fritt
Hans Eriksson (65-69år)
1:a 100m fritt, 2:a 50m fritt
Peter Östberg (35-39år)
3:a 100m fritt,
Peter Fagerström (25-29år)
3:a 100m fritt, 2:a 50m fritt
Bo Hellsing (60-64år)
1:a 50m fjäril, 1:a 50m rygg, 1:a 50m fritt
Toni Hastenpflug (25-29år)
3:a 50m fjäril, 3:a 50m fritt
Dea Nykrem (25-29år)
2:a 100m bröst
Evelina Carlsson (25-29år)
3:a 50m fritt
Nikolina Plate (20-24år)
2:a 50m fritt
Göteborg Sim lag (160-199år)
2:a 4x100m medley mixed
Göteborg Sim lag (100-119år)
1:a 4x100m fritt

Master VM i Montreal aug 2014
Leonard Bielicz (60-64år)
2:a 50m fritt, 100m fritt, 100m fjäril, 4:a 50m fjäril

Tävlingskommittén:
Tävlingskommittén planerar och genomför Göteborg Sims tävlingar. De olika simtävlingarna syftar till att
skapa ett föreningsengagemang för alla medlemmar, såväl simmare och tränare som föräldrar och
anhöriga. Målet med att arrangera simtävlingar är att föreningens tävlingssimmare kan tävla hemmavid
och samtidigt få en god ekonomi i tävlingsgenomförandet och på så sätt skapa en intäkt till klubben.
Tävlingskommittén ansvarar även för föreningens funktionärer och säkerställer att distriktets olika simtävlingar
så som; Simiaden, Sumsim Region och DM/JDM bemannas med rätt antal Göteborg Sims funktionärer.
Simtävlingarna under 2014 har genomförts med ett omfattande deltagande av ideella arbetsinsatser från
medlemmar. I både planerings- och genomförandefaserna av de olika simtävlingarna har föreningens olika
kommittéer och arbetsgrupper varit delaktiga.
Göteborg Sim har under året 2014 arrangerat följande simtävlingar:
* 4 st Morgondagartävlingar – pröva på simtävlingar för de yngsta,
* Ullbergstrofén – med fem stycken tävlingspass, där cirka 600 simmare gör drygt 2500 starter.
* Göteborgsimmet – som arrangerades för 6:e gången i Delsjön. De olika distanserna 5000 m, 2500 m och 1000
m samlade ca 1400 startande.
* Juldoppet med klubbmästerskap.
Under det gångna året har 3 st funktionärskurser arrangerats i samverkan med grannklubbarna i Göteborg och
klubben har efter det 16 stycken nya funktionärer. Därmed har Göteborg Sim 15 st Distriktsfunktionärer och 44
st Tävlingsfunktionärer i funktionärsregistret i Idrott on Line.
Sammantaget har simtävlingarna arrangeras ändamålsenligt och med bra ekonomisk balans. Ett
utvecklingsområde är att skapa en större bredd med fler anhöriga och föräldrar som utbildar sig till funktionärer
och sedan ställer upp vid de olika tävlingarna.
Babysim,simskola,ungsim och vuxncrawl (Valhalla och Askim):
Under 2014 har vi bedrivit babysim, simskola, ungsim och vuxencrawl i Valhallbadet och i Askims Simhall.
Under sommaren hade vi simskoleverksamhet i Valhallabadet och i Delsjön. Totalt har vi under året haft 765
utnyttjade kurplatser, fördelade enligt nedan:
Babysim 199 Simskola 448 Ungsim 92 Vuxencrawl 765
Masters (Valhalla):
För de som vill lite mer än bara motionssimning, eller har tävlingssimmat! Två gånger per vecka tränar
grupperna och deltar i olika Masterstävlingar.

Vattenpolo (Valhalla):
Under 2014 har vattenpolosektionen bestått av senior- och juniorsektionen. 2 ordinarie tränare har
arbetat med spelarna.
Vattenpoloträning bedrivs 2 gånger i veckan på tisdagar och onsdagar.
Föreningen vann Allsvenskan säsongen 2013/2014, men lyckades inte kvala till Elitserien. På grund av detta
planerar vi att utöka träningar med simning.
Vi deltog i SM i Beach-vattenpolo som spelades 3 - 5 juli i Borås.
Målet för 2015 är att öka antalet spelare, utöka samarbete med Elfsborg, fortsätta delta i Allsvenskan och försöka
kvala in till Elitserien.

Supportkommittén:
Supportkommitténs syfte är att:

-Utgöra en stödjande funktion för att förenkla kommunikation mellan föreningens olika verksamheter.
-Medverka i skapandet av positiva relationer mellan simmare, tränare och föräldrar
-Skapa engagemang kring klubbens aktiviteter
Göteborg sim har under året arrangerat ett flertal tävlingar. Supportkommittén har vid dessa tillfällen ansvarat för
volontärer och funktionärer.
Göteborg Simmet och Göteborgsklassikern:
Göteborgsklassikern 2014:
Göteborg Sim står tillsammans med Hisingens Cykelklubb och Göteborgs Skidklubb bakom
Göteborgsklassikern. Göteborgsklassikern har som syfte att samordna och marknadsföra de tre
idrottsevenemangen Hisingen Runt (cykling), Göteborg Simmet (simning) och Finalloppet (löpning) under
konceptet Göteborgsklassikern.
Göteborgsklassikern erbjuder en utmaning i form av ett samlingskoncept som ger gemenskap, stolthet och ett
mål att sträva mot. Göteborgsklassikern ska vara utmanande och ge ett mervärde i form av en evenemangskänsla
hos deltagarna.
Göteborgsklassikern skall:
* verka för bättre folkhälsa
* stärka Göteborgs varumärke som evenemangsstad
* ge ett ökat intresse för de arrangerande klubbarnas enskilda evenemang
Huvudsakliga aktiviteter under året har varit marknadsföring av de tre loppen samt att utveckla konceptet genom
att erbjuda aktiviteter mellan loppen. Bland dessa kan nämnas inspirationsföreläsningar och teknikträning.
2014 delade föreningen ut 559 (820 st 2013) Göteborgsklassikerdiplom till de som genomfört de tre loppen. I
styrelsen för Göteborgsklassikern har Bo Stenberg (ordförande) samt Jonas Kewenter (sekreterare) representerat
Göteborg Sim.

Göteborg Simmet 2014:
Göteborg Simmet 2014 blev åter en folkfest i Delsjön. Loppet lockade nästan 1200 glada simmare som
avverkade 1000 meter påhejade av en entusiastisk publik och en stor funktionärsstab. Till och med solen
lyckades kika fram och heja på lite under dagen. Även de minsta fick leka i vattenkanten när de deltog i
Papricaloppet som arrangerades i samarbete med ICA Kvantum Munkebäck.
Som arrangörer är vi glada att konstatera att 98,9% av deltagarna som besvarade vår enkät ansåg att det var ett
bra eller mycket bra arrangemang.
Inför loppet erbjöds flera tillfällen att testsimma i Delsjön då Göteborg Sims erfarna Öppet-Vattensimmare bjöd
på värdefulla tips och lite träning. Detta var så uppskattat att träningstillfällena fortsätter även kommande år.
Göteborg Simmet har etablerat sig som Sveriges näst största motionslopp inom simning efter Vansbrosimningen.
Detta har Svenska Simförbundet uppmärksammat och har valt att lägga 2015 års Nordiska Mästerskap i Öppet
Vatten i Delsjön under Göteborg Simmet.
Vi kan se fram emot ytterligare en härlig simmarfest i Delsjön den 15-16 augusti 2015!
Vi som arrangörer vill tacka alla simmare, publik, funktionärer och volontärer samt samarbetspartners för ett i
alla avseende lyckat Göteborg Simmet 2014.
Slutligen vill vi tacka våra vänner i Hisingen Cykelklubb och Göteborgs Skidklubb samt alla övriga engagerade
inom ramen för Göteborgsklassikern för ett uppskattat samarbete.
Jonas Kewenter
Göteborg Simmet

