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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
Claire Vilshed
Kitty Andersson

Tränare/Kanslist
Tränare/Kanslist
Projekt/Kanslist
Projekt/Kanslist

Styrelsens sammansättning
Anders Rutqvist
Pia Svensson
Tore Reinhold
Gunnar Ekstedt
Darko Sunjevaric
Peter Rosén
Hasse Andersson
Stefan Sjögren
Jonas Kewenter
Ylva Sirenius
Carl-Johan Kaudern

Revisorer
Lars-Ola Jäxvik
Bo Stenberg
Hans Janzon

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Ordförande
Kassör

Sekreterare
Suppleant
Suppleant

Valberedning
Lena Reinhold
Veronika Johansson
Hans Janzon
Darko Sunjevaric (utsedd av styrelsen)

Antal medlemmar under året
Totalt 738 (621) medlemmar varav 376 (304) kvinnor och 362 (317) män. Siffror inom parantes
representerar året innan.
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Styrelsens berättelse
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 ordinarie styrelsemöten.
Föreningen har för sin verksamhet haft två heltidsanställda, två projektanställda samt ett 40-tal tränare
och simlärare.
Styrelsens huvuduppgift är att organisera och styra verksamheten mot uppsatta mål.
Föreningen arrangerade Ullbergstrofén med deltagare från Sverige och Norge. Årets tävling, den
trettioandra upplagan, var som vanligt välbesökt. Försök i 50-metersbassäng och finaler i Valhallas 25:a
har nu blivit en etablerad och uppskattad tävlingsform.
I september 2011 startade Göteborg Sim, Hisingens Cykelklubb och Göteborgs Skidklubb den ideella
föreningen Göteborgsklassikern i syfte att gemensamt marknadsföra de tre loppen Hisingen Runt på
cykel, Göteborg Simmet samt Finalloppet (löpning). Detta har blivit en succé och Göteborg Simmet
lockade nästan 1200 anmälda simmare.
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 och vuxencrawl. I
Lundbybadet har det framför allt bedrivits simlinje och tävlingsträning. Under sommaren har vi
arrangerat simskola i Delsjön.
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 har 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 !

Styrelsen för Göteborg Sim

Anders Rutqvist

Jonas Kewenter

Pia Svensson

Peter Rosén

Gunnar Ekstedt

Tore Reinhold

Hasse Andersson

Stefan Sjögren

Darko Sunjevaric
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Verksamhetsberättelse för simningen i Göteborg Sim 2012.
Simkommittén, som ansvarar för tävlingssimningen i Göteborg Sim, består av för Simlinjen Katarina
Andersson, Annika Rutqvist och Henrik Köhler och för tävlingssimmarna Pierre Johansson och Michael
Stones. Ansvarig för Simkommittén i styrelse och sammankallande är Gunnar Ekstedt.
Under 2012 har gruppen träffats uppdelade i ansvarsgrupper och målgrupper 3 gånger under våren.
Under hösten har alla tränare i tävlingsgrupperna träffats 3 gånger för att skapa en långsiktig planering
för verksamheten. Simlinjegruppen har träffats 3 gånger och där har det blivit lite förändring, Annika har
tagit på sig ett lite större ansvar när Henrik inte hade möjlighet att vara med i samma utsträckning.
Annika har tillsammans med Pierre och Gunnar drivit på Simlinjens struktur och ökat på antalet grupper.
Simkommittén ansvarar för övergripande planering när det gäller träning, tävling och läger samt planering
och uppföljning av Simkommitténs ekonomi.
Den generationsväxling som varit under 2011/2012 har gjort att vi i Simkommittén gemensamt med
styrelsen försökt göra upp en långsiktig plan för att åter vara bland de 10 bästa simklubbarna i Sverige.
Träningen bedrivs av ca 35 fritidstränare och 2 stycken anställda tränare. Pierre Johansson och Michael
Stones är anställda av föreningen. Claire Vilshed och Kitty Andersson har arbetat med vuxencrawl,
babysim och simskola. Under hösten har Claire tagit över delar av Michaels kansliarbete under hans
föräldraledighet. Michael är åter i tjänst fr.o.m januari 2013.
Vi har en god rekrytering och det finns många tävlingssimmare i klubben som väntar på att utvecklas.
Klubben bedriver träning från nybörjarstadiet (Simlinjen) och upp till elitnivå (T5) där simmarna som är
med i landslaget tränar. Träningen på alla nivåer är lika viktig och alla tränare bidrar till klubbens fina
resultat. Det är många tränartimmar som läggs vid bassängkanterna i Askims simhall, Lundbybadet och
Valhallabadet under året.
Alla simmare tränar väldigt mycket, både i bassäng och på land. För de yngsta blir det en gång per vecka
medan de äldre tränar flera pass per dag och upp till 10 – 12 pass per vecka. De tävlar och reser på läger
både nationellt och internationellt. Det finns ett antal simmare som har valt att studera i USA för att
kunna kombinera träning och studier på ett optimalt sätt.
Göteborg Sim försöker stimulera och motivera alla till god träning och bra tävlingsresultat. Det gäller för
klubben att skapa spännande utmaningar på alla nivåer, men också få simmarna att förstå att det behövs
många timmars träning för att nå bra resultat. Göteborg Sim har ca 25 simmare som tävlar på Svenska
Mästerskap för ungdomar, juniorer och seniorer.
Göteborg Sim har en stor verksamhet och behöver därför många som hjälper till. Tillsammans lägger
simmare, tränare och ledare ner många timmar för att få fram så bra resultat som möjligt. Nu är det dags
att sätta nya mål och bygga vidare på det arbetet vi gjort under många år.
Simkommittén i Göteborg Sim tackar alla tränare och ledare som lagt ner tid och arbete för att hjälpa
klubben att skapa goda förutsättningar för simmarna att nå fina resultat.
Alla behövs och vi kommer att behöva er även i fortsättningen. Känner ni någon som vill vara med i en
förening som strävar efter att vara i toppen så finns det alltid arbetsuppgifter vid eller vid sidan av
bassängkanten att ta tag i.
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Nedan följer en sammanställning över Mästerskapssimmare 2012
SM långbana:
Linnea Bielicz, Amanda Rutqvist, Johanna Pettersson, Andrea Bengtsson, Helena Kumblad, Viktoria
Reinhold, Joakim Kling
SUM-SIM långbana:
Viktoria Reinhold, Alfhild Kristensson, Inez Kristensson, Amanda Janzon, Matilda Janzon, Matilda
Kewenter, Hanna Rutqvist, Alexander Triantafilou, Eric Gustafsson, Erik Björkner, Oskar Ehrnberg.
Oskar tog silver på 200 bröst
SM kortbana:
Linnea Bielicz, Andrea Bengtsson ( final 200 bröst), Viktoria Reinhold, Joakim Kling
JSM kortbana:
Linnea Bielicz, Viktoria Reinhold,
SUM-SIM kortbana riksfinal:
Inez Kristensson, Alfhild Kristensson, Amanda Janzon, Christina Ekstedt
Alexander Triantafilou, Oskar Ehrnberg, Joseph Simson (boende i England)
Alfhild tog 2 silver, Joseph tog 3 guld, 1 silver och 1 brons
SUM-SIM Öppet Vatten:
Matilda Kewenter tog silver
I februari 2012
För Simkomittén
Gunnar Ekstedt
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Masterssimning
Leonard Bielicz utsedd till årets masterssimmare
Leonard Bielicz från Göteborg Sim blev utsedd till årets masterssimmare 2012 av Svenska Simförbundet
och Simma. Motivering löd så här:
"Tre guld och ett silver på Masters-VM i Italien, i en av de tuffaste åldersklasserna. Han blev även förste
60-åring i Europa under minuten i kort bana."
Leonards resultat i Mästerskap 2012;
Guld 50 fr, 100 fj, 100 me, 100 fr, 50 fj, SM Kristianstad
Guld 50 fj, 50 fr, SM Borås
Guld 50 fr, 100 fr, 50 fj, Silver 100 fj VM Italien
Grattis Leonard!
Övriga medaljörer på olika mästerskap:
Glen Christiansen -57
Guld 50 br, Silver 100 br, 200 br VM Italien
Nicolas Bathfield -78
Guld 200 f, Silver 100 fj, Brons 100 ry SM Kristianstad
Hans Eriksson -45
Guld 50 fr, 100 fr, 50 fj SM Kristianstad
guld 50 fj, 50 fr SM Borås
Maria Eriksson -65
Brons 1500 fr SM Kristianstad
Bengt Furuberg -41
Guld 50 fr, 100 me, 50 ry, 50 fj, SM Kristianstad
Inge Holmqvist -68
Brons 50 fj, SM Borås
Karl Justh -57
Guld 50 fr, 100 fr, 50 ry, Silver 50 fj, Brons 50 ry, 100 ry, SM Kristianstad
Kjell Westin -54
Guld 200 br, Silver 100 br, Brons 50 fr SM Borås
Lag
Guld 4 x 50 fr, 4 x 50 me SM Kristianstad
Klubbplacering
SM Kristianstad 16- 18 mars
SM Borås 17 oktober
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Babysim (Valhalla)
I Valhallas sportbad bedriver vi BabySim, där de minsta tillsammans med föräldrar lär sig vattenvana under
kunniga instruktörer.
Simskola (Valhalla)
I simskolan i Valhalla ger våra instruktörer traditionell simskola för nybörjare, fortsättning1 och fortsättning2.
Jämfört med tidigare år såg vi en minskning av antalet deltagare. Under senhösten stärkte vi upp
organisationen kring BabySim och Simskola.
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.
Vuxencrawl (Valhalla och Askim)
Här pågår grupper för vuxna som vill förbättra sin teknik och lära sig nya simsätt. Vi har grupper för
nybörjare, fortsättning samt avancerade med bl.a. Göteborg Sims landslagssimmare Claire Hedenskog som
instruktör.
Vattenpolo (Valhalla)
Under 2012 har antalet vattenpolospelare ökat kraftigt tack vare satsningen på nybörjare. Vattenpolosektionen
består av 15 seniorspelare och 17 nybörjare.
5 tränare, av vilka 4 kommer från seniorlaget, arbetar med spelarna.
Seniorer och nybörjare tränar båda två gånger per vecka.
Föreningen deltog inte i seriespelet under 2012, men var med i Novembercupen som spelades i Ängelholm.
Göteborg Sim vann den turneringen.
Målet för 2013 är att utöka samarbete med föreningar i Sydsverige genom att regelbundet spela matcher och
turneringar.

Supportkommitté
Supportkommitténs syfte är att:
• utgöra en stödjande funktion för att förenkla kommunikation mellan simföreningens olika verksamheter
• medverka i skapandet av positiva relationer mellan simmare, tränare och föräldrar
• skapa engagemang kring klubbens aktiviteter
Göteborg sim arrangerar under året ett flertal egna. Supporterkommittén har vid dessa tillfällen stöttat
dessa arrangemang med volontärer som har gjort goda insatser för får klubb. Bland årets aktiviteter kan
också nämnas Bockstensdoppet i Varberg där kommittén ansvarade för boende och mat till klubbens alla
deltagare. En trevlig och uppskattad helg som vi avser att göra om kommande år. Årets sponsorsim blev
återigen en trevlig tillställning. Det simmades ca 200 000 meter av våra duktiga juniorer, som totalt bidrog
med ca 95 000 kronor.
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Göteborg Simmet och Göteborgsklassikern
Det var med stor glädje som Göteborg Sim var med och startade Göteborgsklassikern på hösten 2011.
Göteborgsklassikern innebär att man under ett år genomför de tre loppen Hisingen Runt på cykel,
Göteborg Simmet samt Finalloppet (löpning). Göteborg Simmet, att simma i Öppet Vatten i Delsjön, hade
endast arrangerats tre gånger tidigare och var i en uppbyggnadsfas. Att ingå i ett större sammanhang
inom ramen för Göteborgsklassikern skulle förhoppningsvis attrahera många nya deltagare. Kunde vi
hoppas på 500 simmare? Det blev ännu mycket bättre med närmare 1200 anmälda!
Lördagen den 18 augusti började med ihärdigt regn och starka vindar. Hur skulle detta påverka
arrangemanget och deltagarnas intryck? Tidigt på morgonen samlades funktionärer och volontärer och
bemannade stationerna för att på bästa sätt ta hand om alla simmare. När det kl 10:00 var start för de
som skulle simma 2500 respektive 5000 meter upphörde regnet och vinden bedarrade. Solen bröt igenom
och marken torkade upp. Fantastiskt!
Deltagarna i Göteborgsklassikern simmade 1000 meter fördelat på startgrupper var tionde minut under
tre timmar. Start och mål var vid stranden vid Delsjöns badplats. Var 100 meter utefter banan var
flytbryggor utplacerade där livräddare var posterade som hade noggrann uppsikt på alla deltagare. Många
deltagare vittnade om att man kände sig trygg och uppmuntrad av glada tillrop från
säkerhetsorganisationen.
I backen ner mot sjön satt familj och vänner och följde sina anhöriga och njöt av det fina vädret.
Förhoppningsvis kommer en och annan av dessa att vilja deltaga i kommande arrangemang.
I den enkätundersökning som genomfördes bland deltagarna svarade 100% att man uppfattade att
arrangemanget var Mycket eller Ganska bra. Glädjande för oss arrangörer och samtidigt en utmaning att
leva upp till framöver.
Vi som arrangörer vill tacka alla simmare, publik, funktionärer och volontärer samt samarbetspartners för
ett i alla avseende lyckat Göteborg Simmet 2012.
Slutligen vill vi tacka våra vänner i Hisingen Cykelklubb och Göteborgs Skidklubb samt alla övriga
engagerade inom ramen för Göteborgsklassikern för ett uppskattat samarbete.
Göteborg Sim hälsar alla välkoma till Göteborg Simmet 2013 Söndagen den 18 augusti!
För arrangörskommittén
Jonas Kewenter

Samverkan regionalt
Under året har Göteborg Sim bidragit med två tränare till Västsvenska Simförbundets satsning ”Team
Future” som riktar sig mot yngre lovande simmare.
Klubben har även arrangerat tävlingar tillsammans med Simklubben S02. Detta samarbete kommer under
2013 fördjupas då våra två klubbar tillsammans med Västsvenska Simförbundet arrangerar SM och JSM i
Valhallabadet 20-24/11.
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