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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.
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Antal medlemmar under året
Totalt 1166 (738) medlemmar varav 577 (376) kvinnor och 589 (362) män. Siffror inom parantes avser
föregående år.

Styrelsens berättelse
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 ordinarie styrelsemöten.
Föreningen har för sin verksamhet haft fyra anställda samt ett 40-tal ideella 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
trettiotredje 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 10 km löpning
(Finalloppet). Detta har blivit en succé och Göteborg Simmet lockade 2013 nästan drygt 1500 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 2013.
Simkommittén ansvarar för planering och tränare för tävlingssimning i Göteborg Sim. 2013 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 2013 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 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. I övrigt görs en årsplanering för att alla ska få både träning och tävling
på rätt nivå.
Vi har simträning på Valhallabadet 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 att det
är många timmars simträning som behövs för goda resultat.
Genom vårt eget arrangemang Göteborg Simmet, en 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. Vårt mål är att under
2014 ha en grupp som deltar 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
Gunnar Ekstedt
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Nedan följer en sammanställning över resultat 2013
Sum Sim 26-30 juni i Landskrona långbana
Trupp: Inez Kristensson, Amanda Janzon, Alfhild Kristensson, Viktoria Reinhold, Oskar Ehrnberg, Sherman
Cheng, Philip Borgström Bishop, Alex Phu, Sixten Björkner
Alfhild Kristensson

3:a 100fr, 2:a 400fr

SM/JSM 3-7 juli i Halmstad långbana
Trupp: Linnéa Bielicz, Andrea Bengtsson, Amanda Rutqvist, Viktoria Reinhold, Inez Kristensson
Ungdoms Riksmästerskap Öppet Vatten 2 juli i Halmstad
Matilda Kewenter
1:a 2500m
Nordiska Ungdomsmästerskapen 13-14 juli i Reykjavik långbana
Alfhild Kristensson
2:a 4x100fr, 3:a 100fr, 2:a 4x200fr
Göteborg Simmet 18 augusti i Göteborg Öppet Vatten
Amanda Janzon
1:a 2500m, 2:a 1000m
Matilda Kewenter
2:a 2500m, 1:a 1000m
Tom Kristoffersson
2:a 2500m
David Holmdahl
3:a 2500m
Inez Kristensson
3:a 1000m
Gustav Olander
1:a 1000m
Johan Ekstedt
2:a 1000m
SM/JSM 20-24 november i Göteborg kortbana
Trupp: Andrea Bengtsson, Viktoria Reinhold, Sara Linné, Alfhild Kristensson, Linnéa Bielicz, Inez
Kristensson
Sum Sim Riks 6-8 december i Stockholm kortbana
Trupp: Inez Kristensson, Alfhild Kristensson, Sara Linné, Mathilda Janzon, Alexander Triantafillou, Joseph
Zlotnick, Alex Phu, Sherman Cheng, Philip Borgström Bishop
Alfhild Kristensson
Joseph Zlotnick
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Masterssimning
Masters SM 15-17 mars i Södertälje kortbana
Caroline Petersson (30-34år)
2:a 800f, 3:a 50ry, 2:a 400fr, 3:a 100ry
Hans Eriksson (65-69år)
3:a 50fr, 2:a 100fr
Leonard Bielicz (60-64år)
1:a 50fr, 1:a 100fj, 1:a 100fr, 1:a 100me, 1:a 50fj (Europarekord)
Karl Justh (55-59år)
1:a 50fr, 1:a 100fr, 2:a 50fj
Bo Hellsing (60-64år)
2:a 50ry, 3:a 50fj
Lennart Mentor (50-54år)
1:a 50ry
Kjell Westin (55-59år)
2:a 200br
Göteborg Sim Lag (240-279år)
1:a 4x50me Herrar
Master SM 5 juli i Vansbro öppet vatten
Caroline Petersson (30-34år)
2:a 3000m
Masters EM 31 augusti – 7 september i Eindhoven långbana
Göteborg Sim Lag (240-279år)
1:a 4x50fr (Europa Rekord) Leonard Bielicz, Karl Justh, Bernt
Zarnowiecki, Hans Eriksson
Leonard Bielicz (60-64år)
2:a 100fj, 2:a 50fj, 1:a 100fr, 1:a 50fr
Masters SM 15-16 november i Jönköping långbana
Caroline Petersson (30-34år)
1:a 100ry, 2:a 1500fr, 1:a 200ry, 1:a 200fr, 1:a 50ry
Karl Justh (55-59år)
1:a 100ry, 3:a 50frm, 1:a 50fj, 1:a 50ry, 2:a 100fr
Kjell Westin (55-59år)
2:a 50br, 2:a 100br
Michael McDonald (50-54år)
2:a 50br, 2:a 100br
Elisabeth Pålsson
2:a 100fr
Göteborg Sim Lag (160-199år)
3:a 4x100 medley Mixed

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén planerar och genomför föreningens simtävlingar. De olika simtävlingarna syftar till att
skapa ett engagemang för alla medlemmar, såväl simmare, tränare som föräldrar och anhöriga. Målet
med att arrangera simtävlingar är att kunna tävla hemmavid och samtidigt få en god ekonomi i
genomförandet och på så sätt skapa en intäkt till klubben.
Genomförandet bygger på ett omfattande deltagande med ideella arbetsinsatser från medlemmar. I både
planerings- och genomförandefaserna av de olika simtävlingarna har simföreningens olika kommittéer
varit delaktiga. Föreningens trogna funktionärsstab har även i år ställt upp och därmed skapat
förutsättningar för professionella tävlingsarrangemang.
Göteborg Sim arrangerade under året 2013 följande simtävlingar:
•
4 st Morgondagartävlingar – pröva på simtävlingar för de yngsta,
•
Ullbergstrofén – sanktionerad inbjudningstävling med försök i långbana och finaler i kortbana, där
ca 700 simmare gör knappa 3000 starter.
•
Göteborgsimmet – Öppet Vattentävlingen i Delsjön som ingår i Göteborgsklassikern. De 3 olika
distanserna 5000 m, 2500 m och 1000 m hade cirka 1400 startande.
•
Göteborg Sim var medarrangör i samverkan med S02 och VSSF av kortbane SM/JSM som
genomfördes i Valhallabadet.
•
Juldoppet med klubbmästerskap
JK/2014-02-28
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Tävlingskommittén organiserar även Göteborg Sims medverkan med funktionärer i distriktets olika
simtävlingar såsom; Simiaden, SumSim Reg och DM/JDM.
Under året har två funktionärskurser arrangerats i samverkan med S02.
Sammantaget har alla tävlingar kunnat arrangeras med bra ekonomisk balans och ändamålsenligt. Ett
utvecklingsområde är att skapa en större bredd med fler anhöriga och föräldrar som funktionärsutbildar
sig och sedan ställer upp vid de olika tävlingarna.
Babysim, Simskola, Ungsim och Vuxencrawl (Valhalla och Askim)
Under 2013 har vi utvecklat babysim, simskola, ungsim och vuxencrawl. Dessa aktiviteter bedriver vi både i
Valhalla och i Askim. 2012 stärkte vi upp organisationen kring dessa aktiviteter och det gav 2013 utdelning
genom att antalet deltagare i dessa aktiviteter ökade kraftigt jämfört med tidigare år.
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 2013 har vattenpolosektionen bestått av 13 senior- och juniorspelare samt 17 nybörjare. 5 tränare har
arbetat med spelarna.
Vattenpoloträning bedrivs 2 gånger i veckan på tisdagar och onsdagar.
Föreningen deltog inte i seriespelet under 2013, men deltar i Allsvenskan 2014. På grund av detta planerar vi
att utöka träningar med ett simpass i veckan.
Vi deltog i SM i Beach-vattenpolo som spelades 4 - 6 juli i Halmstad. Vi kommer delta även 2014 den 30 juni 6 juli i Borås.
Målet för 2014 är att utöka samarbete med föreningar i Sydsverige genom att regelbundet spela matcher och
turneringar samt att fortsätta delta i seriespelet.

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 arrangemang. Supporterkommittén har vid dessa tillfällen
stöttat med volontärer som har gjort goda insatser för får klubb. Bland årets aktiviteter kan nämnas
Ullbergstrofén, Göteborg simmet, UGP och Sum-Sim. Framförallt vill Supportkommittén tacka alla
volontärer som ställde upp och gjorde SM i Göteborg till en fantastiskt trevlig simvecka. Ett lyckat
samarrangemang mellan Västsvenska Simförbundet, Göteborg Sim och Simklubben S02.
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Göteborg Simmet och Göteborgsklassikern
Göteborg Simmet arrangeras årligen av Göteborg Sim i Delsjön. Göteborg Simmet ingår sedan 2012 i
Göteborgsklassikern. Göteborgsklassikern innebär att man under ett år genomför de tre loppen Hisingen
Runt på cykel, Göteborg Simmet samt Finalloppet (löpning).
Intresset för motionstävlingar har ökat kraftigt under senare år. Göteborg Simmet är inget undantag och
2013 års arrangemang lockade drygt 1500 anmälda simmare vilket innebär att det är den näst största
simtävlingen i Sverige efter Vansbrosimningen.
Söndagen den 18 augusti bjöd på ihärdigt regn och mycket starka vindar. Detta var dock inget som
hindrade vare sig simmare eller funktionärer. Först ut var simmarna som skulle avverka 2500 resp 5000
meter. 5000 meter ingick i Svenska Simförbundets satsning på Öppet Vatten, Head Open Water Trophy.
Deltagarna i Göteborgsklassikern simmade 1000 meter fördelat på startgrupper var tionde minut under
tre timmar. Var 100 meter utefter banan var flytbryggor utplacerade där livräddare var posterade som
hade noggrann uppsikt på alla deltagare.
Vi som arrangörer vill tacka alla simmare, publik, funktionärer och volontärer samt samarbetspartners för
ett i alla avseende lyckat Göteborg Simmet 2013.
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 2014 söndagen den 17 augusti!
För arrangörskommittén
Jonas Kewenter
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