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ORDFÖRANDEN HAR ORDET    

Det här blir inget vanligt förord 

Annus horribilis vilket betyder ”hemskt år” på latin har aldrig använts av så många och så mycket som om året 2020 

när Coronapandemin drabbade hela världen. Så även hela världsidrotten, simningen och Täby Sim. 2020 kommer att 

gå till historien. 

 

Det började bra. 
2019 hade varit vårt bästa år på länge, verksamhetsmässigt såväl som sportsligt. 2020 såg minst sagt lovande ut.  

Framåt februari stod det klart att ett mycket smittsamt virus spreds som en löpeld över alla kontinenter. Många blev 

sjuka, en del mycket sjuka med fatal utgång. Vi fick lära oss ett nytt ord Statsepidemiolog, en svensk 

tjänstemannatitel vid folkhälsomyndigheten – vilka styrde våra liv för att skydda samhället, vilket i stort sett innebar 

att det mesta stannade. 

När det gick att hålla ett försenat årsmöte hölls det av säkerhetsskäl i stora Tibblehallen .. med ca 25 tappra 

deltagare på läktaren. 

Det blev inte mycket tävlingssimmat detta år. Alla tävlingar ställdes i stort sett in. Inga riktiga mästerskap hölls. 

Varken Sum Sim, SM, EM eller OS. Våra USA-simmar skickades hem då deras universitet stängdes. Det såg tveksamt 

ut om vi skulle kunna hålla någon verksamhet igång alls. Utan att gå in på detaljer var vår verksamhet periodvis helt 

nedstängd i enlighet med påbud från myndigheter och regering. 

 

When the going gets tough 
Under dessa märkliga och svåra förhållanden klarade vi oss förvånansvärt väl. Med mycket slit från vår organisation 

lyckades vi mirakulöst hålla mycket av vår verksamhet igång. Trots restriktioner var vi i Sverige lyckligt lottade som 

ett av de minst stängda av samhällen i världen. Tack vara smart planering och ett ganska stort och öppet bad (tack 

Täby kommun!) kunde vi erbjuda säkra förhållanden och simning värd namnet. I och med en något sånär fungerande 

verksamhet, en fantastisk organisation, ideella krafter och sedan flera år starka finanser kunde vi även stödja våra 

simmare med alternativa aktiviteter, utbildningar, träningstävlingar mm för att hålla humör och inspiration uppe. 

Det som sved mest i en gammal simmarsjäl var när de äldre tävlingssimmarna under slutet av året förbjöds att träna 

helt av regeringen. Det har varit tufft men alla var mestadels tappra. 

Det hände annat bra också. Vi fortsatta att bygga kompetens och organisation. Och även om ekonomi inte kändes 

prioriterat och vi i våra värsta scenarier var beredda på drastiska åtgärder och underskott kom dessa på skam – så 

det gick helt enkelt väl det med.  

Vi går in i 2021 med nyvunnen kunskap, god beredskap och resurser att hålla i och hålla ut när samhället börjar 

återhämta sig i takt med att världen massvaccineras. Och så snart världen öppnar upp tillräckligt för tävling igen, 

vilket vi hoppas ska kunna ske kanske redan till sommaren. Då ska vi vara där framme igen, snabbt av pallen och 

ända in i kaklet. Kanske ännu längre fram än innan! 

 

Hej då 2020 – äntligen 2021! – och 2022, då har vi nytt bad! 
 

              Med simmarhälsningar 

 

              HÅKAN PERSSON 

              Ordförande Täby Sim 
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VÅR ORGANISATION 
Styrelsen 
Ordinarie årsmöte hölls den 11 maj 2020, framflyttat p.g.a. 

Coronapandemin från initialt planlagt 16 mars 2020. 

Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: 

• Håkan Persson ordf. sedan 2018, ett år 

• Cristina Al-Khalili omval, två år  

• Helena Lingham omval, två år 

• Per Fredriksson omval, två år 

Valda för två år vid årsmötet 2019:  

Caroline Magnusson, Johanna Sandberg, Hélène Westholm, 

Annika Björklund  

 

Styrelsens konstituering  
Styrelsen konstituerades vid möte den 11 maj 2020 enligt 

följande:  

• Håkan Persson Ordförande, vald av    

årsmötet 

• Per Fredriksson Vice ordförande 

• Hélène Westholm Kassör  

• Helena Lingham Sekreterare 

• Annika Björklund Ledamot 

• Caroline Magnusson Ledamot 

• Cristina Al-Khalili Szigyarto Ledamot 

• Johanna Sandberg Ledamot 

 

Under 2020 har 11 protokollförda styrelsemöten 

genomförts. Protokollen finns tillgängliga för medlemmarna 

på Täby Sims kansli. Mats Lennerthson, klubbchef har varit 

adjungerad till styrelsen. 

Revisorer 
Till revisorer, för en period om ett år, valdes vid årsmötet: 

• Stellan Lundberg  omval 

• Joakim Banestig  omval 

Till revisionssuppleant, för en period om ett år, valdes: 

• Matthias Seel  omval 

Valberedning 
Till valberedning, för en period om ett år, valdes vid 

årsmötet: 

• Karin Lundh Alin  omval, ordförande 

• Rikard Olsson omval 

• Anette Hällkvist nyval 

Personalutskottet 
Personalutskottet (PU) har som mål att säkerställa 

arbetsmiljö, trivsel och kompetensutveckling hos de 

anställda. PU är även kontaktorgan för Klubbchef samt för 

respektive ansvarig för Simkommittén och Breddkommittén 

gällande personalfrågor. Ledamot:   

• Per Fredriksson 

 

 

Kommittéer 
Breddkommittén 
Breddkommittén har som mål att kontinuerligt utveckla 

breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. 

Ledamöter:  

• Per Fredriksson, Ordförande 

• Charlotte Loid 

• Agneta Timbäck Breddansvarig 

Simkommittén 
Simkommittén har som mål att kontinuerligt utveckla 

tävlingsverksamheten, på såväl bredd som elitnivå.  

Ledamöter: 

• Cristina Al-Khalili Szigyarto, Ordförande 

• Johanna Sandberg 

• Karin Lundh Alin 

• Hans Roosmark 

• Per Edelholm Chefstränare 

Arrangemangskommittén 
Arrangemangskommittén planerar, utvecklar och genomför 

externa tävlingar och KM. Alla ledamöter ansvarar 

gemensamt för evenemanget som helhet, inklusive 

sekretariat, teknikstöd, ljud, ljus och inramningen i stort. 

Målet är att Täby Sims externa tävlingar ska vara attraktiva 

för simmare, med professionell inramning och en trevlig 

publikupplevelse.  Ledamöter:   

• Annika Björklund, Ordförande  

• Åsa Ericson 

• Åsa Humble 

• Peter Sandberg 

• Mats Lennerthson, Klubbchef 

Masterskommittén 
Masterskommitténs huvudfokus är Masters Tävling.  

Masterskommitténs har som mål att utveckla masters-

verksamheten, på såväl bredd som elitnivå. Ledamöter:   

• Caroline Magnusson, ordförande 

• Annica Åberg 

• Johan Carlén 

• Tommy Aspegårdh 

• Mats Lennerthson, Klubbchef 

Exekutiv ledningsgrupp 
Exekutiva ledningsgruppen tillsattes av styrelsen i 
mars 2020 pga. rådande pandemi Covid-19. Syftet 
med gruppen är att snabbt kunna fatta beslut vid 
händelser och situationer som kräver samordning i 
verksamhet och information. Gruppen är permanent 
och fungerar som klubbens krisgrupp:  Håkan Persson 
ordf, Per Fredriksson, Hélène Westholm, Helena 
Lingham, Mats Lennerthson, klubbchef 
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Personal  

• Mats Lennerthson Klubbchef  

Övergripande ekonomiskt, personal och 

utvecklingsansvar för Täby Sims verksamhet. 

Ingår i Arrangemangskommittén och 

Masterskommittén. 

• Per Edelholm Chefstränare 

Ansvarar för, utvecklar och samordnar den 

dagliga driften av föreningens all tävlingsverksamhet i Simiaden, sum sim, B och Elitgruppen. 

Ingår i Simkommittén.  

• Agneta Timbäck Breddansvarig, Teknik & Simskola 

Ansvarar för, utvecklar och samordnar allt rörande verksamheten inom Bredd och tekniksimning 

för barn och vuxna. Ingår i Breddkommittén.  

• Johan Mattsson Elitansvarig och tränare 

Operativt ansvarig för verksamheten i Elitgruppen. 

• Fredrik Henlöv Simtränare  

Operativt ansvarig för verksamheten i Simiaden.  

• Jennifer Ulmgren Simtränare  

Simtränare med placering främst i Sum-Simgrupperna. 

• Elin Timbäck Simskoleansvarig 

Operativt ansvarig för simskolan och visst kansliarbete. Avslutade sin tjänst 15 augusti 2020. 

• Ida Bodhagen Simskoleansvarig 

Operativt ansvarig för simskolan och visst kansliarbete. Började sin tjänst 1 augusti 2020. 

 

Simtränare och simlärare   
Klubben har haft 83 timanställda tränare under 2020. Tränarna har handletts av 

verksamhetsansvariga som också löpande haft tränarmöten. Alla tränare har 

erbjudits kontinuerlig utbildning. 

 
Agnes Gustavsson 
Agneta Timbäck 
Ahmed Mohammadi 
Alexander Bergström 
Alexandre Perrier  
Amanda Göthe 
Amanda Sandberg 
Amirhussein Rezai 
Anahita Harati 
Anette Aronsson 
Anna Ladis 
Annika Östman 
Asa Sherkat 
Astrid Ståhl 
Axel von Goës 
Beatrice Östlund 
Charlotte Loid 
Elias Rejeb 
Elin Lange 
Elin Timbäck 
Elsa Svensson 
Embla Thorgrimsdottir 
Emelie Liljeblad 
Emilia Almert 
Emily Lundgren  
Emma Borgstedt 
Erik Zhou 
Esther Rydbeck Norden 
Felicia Lundberg 
Felicia Sjölin 

Filip Almstrand 
Filippa Emtemo 
Hanna Johansson 
Hanna Rydström 
Hanna Thorander 
Hans Sjöstrand 
Ida Bodhagen 
Isac Rune 
Izabelle Lindberg 
Jennifer Barnå 
Joakim Zuhr 
Johan Lennerthson  
Johanna Hägg 
Josefin Hydén 
Jousef Hanna 
Julia Ignell 
Karin Bentley 
Karin Thoren 
Karl Lingham 
Kore Plunkett 
Lea Drake 
Lina Modee 
Mahdi Ahmadi  
Mahmoud Bajbouj  
Maja Sköld 
Maria Enocksson 
Matilda Schibbye   
Mehdi Heydari 
Miranda Olsen 
Mohammad Yousefi 

Nanna Olsson 
Niklas Nyblom 
Osama Hafez 
Peter Grundin 
Peter Gustavsson 
Regina Gomez Martinez de Alva 
Rony Mam 
Sara Lund 
Sara Stark 
Sarah Evans 
Shakiba Heydari 
Sigrid Loid 
Simon Seel 
Sofia Ehinger 
Sofia Ekman 
Tanja Karjanmaa 
Tilda Svärd 
Tina Westmoreland 
Tommy Aspegårdh 
Veronica Markowicz 
Victor Engelstrand 
Viktoria Nylund 
Whilda Göran
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Representation    
• Svenska Simförbundet, SSF-möten  Mats Lennerthson, Helena Lingham   

• Svensk Elitsimning, SES-möten Håkan Persson 

• Stockholms Simförbund, SDF-möten Mats Lennerthson 

• Kungsettans Bingoallians  Mats Lennerthson 

• Täby kommun, ny simhall Håkan Persson, Mats Lennerthson 

• Vallentuna kommun  Mats Lennerthson, Agneta Timbäck 

 

Uppdrag i andra organisationer:            
• Per Edelholm ingår i och har haft personligt uppdrag i Simkommittén i Stockholms simförbund under 2020 

• Agneta Timbäck har haft personligt uppdrag i Tävlingskommittén för Stockholms simförbund och är också 

Stockholms funktionär vilket innebär att Agneta fungerar som ledande funktionär vid distriktstävlingar under 

2020 

Föreningens medlemskap 
Täby sim är medlem i: 

• Sveriges Riksidrottsförbund  

• Svenska Simförbundet  

• Svenska Parasportförbundet 

• Stockholms Simförbund  

• Stockholms Idrottsförbund  

• Föreningen Svensk Elitsimning  

• Kungsettans Bingoallians  

• Arbetsgivaralliansen  

• Täby Föreningsråd 

• Folkspel 

Utbildning     
Under 2020 har klubben haft följande representation vid nedanstående utbildningar och konferenser: 

• Hjärt & lungräddning     42 st 

• Grundutbildning för tränare. SISU    4 st 

• Simassistent. Stockholm Simförbund   15 st 

• Siminstruktörsutbildning 2-8 år. Stockholm Simförbund  0 st 

• Siminstruktörsutbildning 12-17 år. Svenska simförbundet 1 st  

• Tävlingsfunktionär     0 st 

• Distriktfunktionär. Stockholm Simförbund  3 st 

• Träna barn, ungdomar/vuxna med bl.a ADHD mm. SISU  0 st  

• Tränarforum - planera för att prestera   3 st 

• Tränarforum - Nyckeln till framgångsrik talangutveckling  4 st 

• Coach2Lead Idrott    2 st 

• Idrottens ledarskap - och managementprogram   1 st 

• World Aquatic Development Conference  3 st 

Vår verksamhet  
Följande verksamhetsplatser har rymt vår verksamhet under 2020: 

• Tibblebadet , Täby   - simning, simskola 

• Norskogsbadet, Täby  - sommarverksamhet 

• Kvarnbadet, Vallentuna  - sommarverksamhet 

Informationskanaler 
Föreningens hemsida www.tabysim.se är  föreningens kommunikationskanal som  

kompletteras med e-post samt officiell Facebooksida Täby Sim samt Instagram Täby_Sim   

http://www.tabysim.se/
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MEDLEMMAR  
Täby Sim hade 2 487 registrerade medlemmar vid utgången av 2020. 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0-6 år 400 457 475 379 437 419 779 894 894 

7-20 år 603 659 658 568 621 690 1171 1280 1348 

21 år - 144 159 119 163 157 126 307 316 245 

Totalt 1 147 1 275 1 252 1 101 1 215 1 235 2 257 2 490 2 487 

Medlemskategorier 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Familj 377 307 238 utgått utgått 

Ungdom 1 710 1 704 1 790 2 174 2 261 

Senior 303 247 226 313 223 

Ständig 2 3 3 3 3 

Totalt 2 392 2 261 2 257 2 490 2 487 

Medlemsavgift 

Medlemsavgifterna har under 2020 varit: 

• Ungdomsmedlemskap 150kr 

• Seniormedlemskap 200 kr 

 

 

 

Medlemsutveckling 2006 - 2019

År Antal År Antal År Antal År Antal 

2006 1 154 2010 1 829 2014 2 227 2018 2 257 

2007 1 186 2011 1 941 2015 2 275 2019 2 490 

2008 1 165 2012 2 057 2016 2 393 2020 2 487 
2009* 1 747 2013 2 216 2017 2 261   

* Fr.o.m. 2009 blev den kommunala simskolans deltagare medlemmar i Täby Sim.  

 

 

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS
Täby Sim har under 2020 haft följande sponsorer och samarbetspartners som varit till stort stöd för verksamheten. 

 

Sponsorer: 
• SEB 

• Vattenbutiken 

• Mc Donalds 

• Scandic Täby 

• Jie Arkitektbyrå 

• TYR Sverige 

• Pendulum 

• Kungsettan Bingoallians 

• Zavanto AB 

Samarbetspartners: 
• Kansliet AB 

• Medley 

• Täby kommun 

• Vallentuna kommun 

 

 

 

 

 

 

Täby Sim framför ett stort tack till samtliga!    
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UTMÄRKELSER   

Täby sim har haft som tradition att på olika sätt uppmärksamma simmare under året. Ett sätt har varit de olika 

utmärkelser vi har, se nedan. Även om tävlingssäsongen 2020 innehöll några både externa och interna tävlingar med 

fina prestationer, blev det ändå en mycket avskalad säsong med få tävlingstillfällen. Vi väljer därför att avstå från att 

dela ut några utmärkelser för 2020 och ser fram emot fler prestationer och utdelning vid KM 2021.

 

Bröderna Walheims pris 

Tilldelas den simmare eller simmerska som erhållit flest poäng för en godkänd tid vid en sanktionerad tävling enligt Fina-poängsystem. Ingen 

hänsyn tas till ålder eller kön. 
 

Torpedpriserna 

Tilldelas den simmerska respektive simmare som erhållit flest poäng för en godkänd tid vid en sanktionerad tävling enligt Fina-poängsystem. 

Maximal ålder för att tilldelas priset är att man inte får fylla mer än 13 år det år KM går. Ett pris delas ut för respektive flicka och pojke. En och 

samma mottagare kan inte erhålla både Bröderna Walheims pris och torped priset samma år. Torpedpriset går då till den näst bästa 

simmerska/simmare. 
 

Året simmerska och simmare 

Detta pris tilldelas den simmerska respektive simmare som gjort bra resultat vid de olika mästerskapen och övriga tävlingar. Dessutom 

förväntas vara ett gott föredöme för andra simmare i klubben, varit en god kamrat och träningsflitig. Huvudpunkten läggs på prestationerna. 

Ingen åldersgräns. 
 

Årets komet 

Priset tilldelas den simmerska eller simmare som under kvalificeringsperioden haft en stark resultatmässig positiv utveckling i flera simsätt. 

Priset ska tillfalla en simmerska eller simmare som vid kvalificeringstiden slut tillhör tävlingsverksamheten. Dessutom ska simmerskan eller 

simmaren ha visat god vilja, varit en god kamrat, varit ett föredöme för andra simmare i klubben och haft en god träningsnärvaro. En och 

samma mottagare kan inte erhålla både utmärkelse för årets simmerska/simmare och Årets komet samma år ny Årets komet ska då utses. 
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TÄVLINGSVERKSAMHETEN 
Under 2020 har ett stort antal tävlingar både internationella och nationella har ställts in. Täby sim har organiserat 

sanktionerade tävlingar på hemmaplan som Riksmästerskapet i simning, TYR Non-Invite och Race Night  för att 

erbjuda simmare möjligheten att tävla och följa sin utveckling.  

 

De internationella tävlingarna Nordiska Ungdomsmästerskapen, Europa Junior Mästerskapen, FINA Swimming World 

Cup, och nationella tävlingar SM, JSM/SM, SUMSIM har ställts i

RIKSMÄSTERSKAPET I SIMNING (50m bana), 25–28 juni 
Riksmästerskapet organiserades av Svenska simförbundet och ersätter SM/JSM och SUMSIM. Tävlingen har 

genomförts på flera platser runt om i Sverige och sammanställs till en gemensam resultatlista på nationell nivå.

14 år och yngre, Damer  

Amanda Björklund, 100m bröstsim, Guld  

 

14 år och yngre, Herrar 

Robin Suves, 400m frisim, Silver  

Benjamin Todorovac Hallongren, 100m frisim, Brons  

 

15 års klassen, Damer 

Mathilda Sandberg, 100m ryggsim, Guld 

Mathilda Sandberg, 100m fjärilsim, Guld 

Mathilda Sandberg, 100m frisim, Silver  

Mathilda Sandberg, 200m medley, Silver 

 

15 års klassen, Herrar 

Ludvig Berndtsson, 200m frisim, Silver  

Noah Julhin Fredriksson, 100m ryggsim, Silver  

Noah Julhin Fredriksson, 200m ryggsim, Silver  

Caspian Humble, 100m fjärilsim, Brons  

Caspian Humble, 400m medley, Brons  

Ludvig Berndtsson, 100m ryggsim, Brons  

Ludvig Berndtsson, 200m medley, Brons 

16-17 års klassen, Herrar  

Gustav Ahlqvist, 100m ryggsim, Guld 

Simon Seel, 200m bröstsim, Guld  

Gustav Ahlqvist, 100m frisim, Brons  

Hugo Westholm, 200m bröstsim, Brons 

 

16-17 års klassen, Damer  

Thilda Ström, 1500m frisim, Brons 

 

Junior 

Simon Seel, 200m bröstsim, Brons 

Gustav Ahlqvist, 50m ryggsim, Silver 

Gustav Ahlqvist, 100m ryggsim, Brons 

 

Senior 

Gustav Ahlqvist, 100m ryggsim, Brons 

Gustav Ahlqvist, 50m ryggsim, Brons 

Linus Magnusson, 50, fjärilsim, Silver 
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Vårsimiaden och Seriesim 
Även tävlingarna för våra yngre simmare, Vårsimiaden och Seriesim, ställdes in under 2020.  

 

Täby Sim-simmare i USA under 2020 
• Cornelia Jerresand 

• Isak Ahlin 

• Daniel Räisänen   

• Samuel Törnqvist  

• Niklas Nyblom 

• Max Sundberg 

• Esther Rydbeck-Norden 

 

Klubbrekord 
1 nytt klubbrekord har uppnåtts under 2020.  Daniel Räisänen simmade den 3 
mars 100m bröstsim i 50-metersbassäng på tiden 1.02.95 i tävlingen B1G 
Championships Bloomington IA, USA.  

 
 

Klubbmästerskap 2020 
In i det sista höll vi hoppet uppe om att kunna arrangera vårt traditionsenliga Klubbmästerskap på 

Tibblebadet i december. I samband med KM fick hela verksamheten pausas pga Covid 19 och vi valde 

därför att helt ställa in 2020 års Klubbmästerskap. Vi ser fram emot at få göra ett riktigt bra 

arrangemang 2021 istället.  
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KOMMITTÉER
SIMKOMMITTÉN   
Under 2020 har 120 simmare deltagit i träningen och tävling i 

olika nivåer inom tävlingssimningen. Grupperna är indelade i 

följande nivåer:  

• Simiaden 

• Sum-Sim 

• B-gruppen 

• Elit 
 

Seriesim 
Täby Sim representerats vid Seriesim med 2 lag. Laget i division 1 slutade på 3:e plats efter första tävlingsomgången. 

Resterande tävlingar ställdes in. 
 

Täby Sims resultat i division 1 
2020 Tävlingen ställdes in 

2019 3:e plats 579 poäng 

2018 4:e plats 570 poäng 

2017 4:e plats 549 poäng  

2016 4:e plats 525 poäng 

 

2015 3:e plats 541 poäng 

2014 3:e plats 572 poäng 

2013 3:e plats 622 poäng 

2012 2:a plats 661 poäng 

 

NIU – Nationell Idrottsutbildning & IA – Idrotts Alternativ 
Under 2020 har Täby sim i samarbete med Tibble Gymnasium erbjudit NIU för femte året samt LIU sjätte året i rad. 

 

Läger 

Elit 

• Uppstartsläger, Sollefteå 10-13 augusti, 9 
deltagare (1 ledare) 

• Säffle,  26-30 oktober, 9 deltagare (2 ledare) 

B-gruppen 

• Uppstartsläger, Sollefteå 10-13 augusti, 10 
deltagare (1 ledare) 

• Säffle,  26-30 oktober, 2 deltagare (2 ledare) 
 

SUMSIM 

• Uppstartsläger, Sollefteå 10-13 augusti, 9 
deltagare (3 ledare) 

• Älvdalen,  24-31 oktober, 46 deltagare (4 
ledare) 

• Hemmaläger, vecka 9 och vecka 44 

Simiaden 

• Uppstartsläger, Fagersta 10-13 augusti, 21 

deltagare + 2 ledar

 

Kompetensutveckling 
Tränare har erbjudits utbildning inom ledarskap Coach2lead, organiserat av SISU som finansieras av idrottslyftet.  
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BREDDKOMMITTÈN 
Simskola 

Täby Sims simskola följer Svenska Simförbundets Simlinje med sju nivåer och har haft 2 kursstarter per termin. Totalt 

84 grupper per vecka. Ambitionen i simskolan är att alla som söker sig till Täby Sim ska erbjudas en plats. 2020 hade 

vi en period simskola innan Covi-19 slog till. I simskolan blev det många avhopp i och med det. Till hösten blev det 

uppsving igen för simskolan med många deltagare. 
 

Sommarsimskola 
Under juni, juli och augusti 2020 hölls intensivkurser i Tibblebadet, Norskogsbadet samt i Kvarnbadet. Stort antal 

deltagande av barn under hela sommaren. 

 

Teknikskola 
Teknikskolan är uppbyggd enligt Svenska Simförbundets 

Simlinje och är indelad efter Simförbundets tekniknivåer: 

Guld, silver och brons. Fortfarande stor efterfråga att börja 

simma för många ungdomar som inte har gått i Täby Sims 

simskola.  

Under sportlovet och höstlovet hade teknik guld ett 

dagläger. Det blev inget läger under våren men i augusti 

hade vi ett uppstartläger i Uppsala. Vi ordnade 

sommarcamp för simmarna i teknikgrupperna som var 

under 4 dagar vilket var riktigt uppskattat.  

Teknik guld börjar att tävla på sanktionerade tävlingar runt Stockholm. Under året blev det bara en tävlings som de 

hann vara med på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmanaren 
Utmanaren är en intern tävling för teknikgrupperna och ungdomscrawl. Tävlingen arrangeras vanligtvis 2 ggr/termin 

men under 2020 hann vi med en Utmanartävling. Under året har vi haft mindre tävlingar där deltagarna har fått 

simma sina distanser mot respektive Pokal. 

Alla deltagare tävlar mot sig själva och sina egna tid er. För varje distans finns det utsatta stipulationstider i nivåerna 

brons, silver och guld. Tävlingen är indelad i tre nivåer pokal 1, pokal 2 och pokal 3. 

För att få pokal 1 ska simmarna klara 25 m ryggsim, frisim och bröstsim och ska genomföra 25 fjäril. Nästa nivå är 50 

m ryggsim, bröstsim och frisim, 25 fjär il och 100 medley. När minst fyra guldtider och en bronstid uppnåtts erhålls 

pokal 2. På den sista nivån simma 100 meter ryggsim, frisim, bröstsim och 200 m medley samt 50 meter fjärilsim. När 

minst fyra guldtider och en bronstid har uppnått s erhålls pokal.  
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Kommunal verksamhet 

Förskolesimskola 

Förskolesim har varit mycket uppskattad av både barn, föräldrar och förskolepersonal. Täby Sims intensivsimskola 

tar emot förskoleklasser från friskolor i kommunen. Lektionerna består av att lära sig att doppa 

huvudet, flyta och grunderna för arm och bentag. Vi erbjuder 9 lektionstillfällen under 3 veckor. 81 barn passerade 

Täby Sims förskolesim under våren 2020 och vi har inte fått ha någon förskolesim efter det. 

Skolsim 

Vi erbjuder 12 lektionstillfällen per vecka och varje elev går på 6 tillfällen. Förkunskaperna kan skilja sig oerhört 

mycket bland eleverna, vilket ställer stora krav på simtränarna i verksamheten. Under 2020 har vi bibehållit kvalitén 

på simundervisningen med två simtränare vid varje lektionstillfälle. 18 elever klarade simtestet under 2020. 

Skolakademin 

Täby Sim har fortsatt att arbeta tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna och leder simningen i 

akademin för åk 7 och 8 fram till mars 2020. 

Akademierna är 80 minuter varje skolvecka och eleverna får prova på olika aktiviteter under läsåret.  Eleverna åker 

till aktiviteten på egen hand, ledare eller lärare från idrottsföreningarna, bibliotekarier eller lärare från kulturskolan 

ansvarar för gruppen på plats. Mellanmål serveras och det finns möjlighet att låna utrustning. Alla som leder en 

Akademi-aktivitet är anställda av Vallentuna kommun och ska arbeta efter det som gäller i alla skolor - demokrati 

och trygghet. 

Vi lär ut grunderna i främst crawl men kommer också att prova på övriga simsätt som är fjäril, rygg och bröstsim. 

Målet med akademiträningen är att samtliga elever med glädje, ska få en bra insyn i simning och simteknik, samt 

odla intresse för simidrott och rörelse. 

 

Vuxenverksamhet 

Vuxensimskola 

Det är en hel del som frågat efter simskola för vuxna och här har vi också arbetat tillsammans med Förenings-

samordnare på VIDA Nordost. Under sommaren och hösten har vi haft totalt 22 vuxna som fått lära sig 

simkunnighet. Kursen är 10 tillfällena 30 min. Väldigt uppskattat bland deltagarna. 

Vuxencrawl 

Vuxencrawl är för de som vill lära sig eller förbättra sitt crawl. Vuxencrawl består av 2 nivåer, nybörjare och 

fortsättning. Nybörjarnivån är precis som det låter en start för att lära sig crawl och den är lämplig för de som från 

början vill lära sig rätt grunder i crawl. Många av simmarna är simföräldrar, blivande multisportare eller motionärer 

som vill utveckla sitt vanliga motionssim. De simmar 8 ggr per kurs och många går flera kurser efter varandra. 

Fortsättningsnivån är för de som tycker att man redan kan en del. En del kommer direkt från nybörjargrupperna och 

andra har simmat en del själv och vill få koll på tekniken. Även Fortsättningscrawl simmar 8 ggr per kurs och många 

återkommer på flera kurser. 

Fram till slutet av oktober har vi haft totalt 103 simmare. 

Vuxensim 

Vuxensim har vi bytt namn påför att få en helhet för vuxna. Det är för de simmare som vill förbättra sin teknik samt 

få en del uthållighet och styrka i sin simning. De flesta har simmat många år i grupperna. I vuxensim simmar många 

multisportare som här ser en möjlighet att få simträning under vinterhalvåret. Här simmar även en del före detta 

simmare som vill hålla igång sin simning samt några som gått den långa vägen från nybörjarcrawl. 

Under våren har det varit träning måndag kväll, tisdag morgon, onsdag kväll, torsdag morgon och söndag 

morgon/kväll.   

Det har varit 251 bokningar fram till sista oktober och efter det har vi inte bedrivit vuxenverksamhet p.g.a Covid-19. 
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ARRANGEMANGSKOMMITTÈN  
Arrangemang  
2020 blev ett år som präglades av inställda arrangemang på grund av Covid-19. Vi genomförde UGP 6-8 mars med 449 externa 

starter av gästande simmare.  

 

Riks och DM genomfördes av Täby simmarna på hemmaplan, begränsad 

support från ArrKom efterfrågades.   

Ett par race* anordnades för att simmarna skulle få testa sina tider 

under tävlingslika förhållanden, med bara interna Täby simmare, 

uppdelade i många olika pass och utan publik, för att minimera antalet 

samtidiga personer i simhallen. Även utmanartävlingen Corona-

anpassades och genomfördes i tränarnas egen regi och med mycket få 

samtidiga simmare.  *Ej sanktionerad tävling, träning med tidtagning  

 

Under 2020 har vi utvecklat tekniken runt våra arrangemang både med 

projicering av pågående heat på duk i simhallen, bättre ljud, nya 

tidtagningsknappar, nya datorer samt digital sändning för publik på 

hemmaplan. 

 

Funktionärer 
Agneta Timbäck har under året varit funktionärsansvarig.  
Vi är nu 62 utbildade tävlingsfunktionärer och  15 distriktsfunktionärer. Flera av dessa har under 2020 inte haft möjlighet att 

bidra, ej heller fått möjlighet att träna på att vara funktionärer på grund av det låga antalet arrangemang. Under 2020 minskade 

antalet tävlingsfunktionärer med 16 och tre utbildade sig till distriktsfunktionärer. Vi har som mål att vara 80 funktionärer så när 

vi kan arrangera tävlingar igen kommer vi behöva utbilda några nya tävlingsfunktionärer. 

 

År Totalt Distriksfunktionärer Tävlingsfunktionärer 

2020 77 15  62  

2019 90 12  78 

 

Tävlingsfunktionärer
Sara von Goës  
Åke Eriksson 
Anna Tavemark 
Per Ersson 
Rikard Olsson 
Åsa Humble 
Per Fredriksson 
Andreas Wiberg 
Kristian Bergström 
Stefan Bolling 
Annika Björklund 
Sophia Strind 
Cecilia Franks 
Julia Franks 
Cecila Lamm 
Caroline Banestig 
Peter Bergvall 
Ylva Lörinc 
Sofia Wahlqvist 
Jan Grund Pedersen 
Therese Ahlqvist 

Anna Juhlin Fredriksson 
Niklas Larsson 
Per Åsberg Sommar 
Li Liu 
Carl Svensson 
Mikael Nordén 
Malin Hlawatsch 
Jan Bebenek 
Annika Holmgren 
Anette Hällkvist 
Claes Westerdahl 
ElinTimbäck 
Charlotte Borgfors 
Rikard Ellbrant 
Gunilla Haux 
Maria Enbom 
Christina Al-Khalili Szigyarto 
Ann-Charlotte Ladis 
Anna Elofsson 
Richard Spens Clason 
Anna Czajkowski Mikalsen 

Jeanette Lundström 
Åsa Thermaenius 
Rose-Marie Larsson 
Josefin Watson 
Mingming Ye 
Anki Andersson 
Qin Sun 
Ping Gao 
Tomas Lenstad 
Göran Berndtsson 
Camilla Röhl Suves 
Erika Norlin 
Ulrika Thoresson 
Therese Franzén 
Anna Härning-Nilsson 
Susanna Rydholm 
Pentti Kanhamn 
Patricia Lamberstam 
Staffan Berg 
Ylwa Svanström

 

Distriktsfunktionärer 
Agneta Timbäck 

Peter Gustavsson 

Anne Pekula 

Karin Lundh Alin 

Jonas Hogg 

Peter Grundin 

Christian Nyblom 

Mattias Rylander 

Johan Strömdahl 

Annika Östman 

Johanna Sandberg 

Malika Dvali 

Johanna Allert 

Marcus Sevonen 

Jan-Olof Degerbalkan
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MASTERSKOMMITTÈN -  TÄVLING 2020 
Masters Tävling består i huvudsak av simmare från 25 års ålder och äldre. Ett fåtal yngre simmare deltar också dvs de som är 

mellan 20 och 24 år, s.k. Pre-Masters. 

Masters Tävlings verksamhet har under 2020, i allt mer ökande grad, präglats utav covid-19 pandemin. När restriktionerna så 

har tillåtit så har Masters Tävling gruppen i Tibblebadet tränat 4 ggr/vecka. Gruppen har haft 41 registrerade simmare såväl 

vårtermin som hösttermin. Dessa träningar har på ett professionellt sätt letts av våra simmande tränare Stefan Scherling, Peter 

Pärlklo, Peter Gustavsson, Arne Strid och Marcus Pellfolk. På träningarna har som regel erbjudits två olika inriktningar, dvs 

traditionellt träningsupplägg och s.k. Race Pace. 

Under året har Tävling också vid några tillfällen provat med extern tränare på kanten. En för simmare anpassad 

styrketräningsinstruktion har också genomförts. 

Sommarträningarna har som vanligt genomförts i Kvarnbadet, Vallentuna. 

Täby Sim Masters har under året haft en mycket aktiv Facebook grupp där bl. a. simpass, tävlingar och annat sim-relaterat 

publicerats. Nyheter och information har även lagts upp på Täby Sims vanliga hemsida under Mastersverksamhet. 

P.g.a. pandemin så har Tävlingsgruppen under 2020 endast deltagit i Masters DM i januari. De flesta övriga tävlingar har varit 

inställda. 

Pandemin var också orsaken till att ingen simmare utsågs till Årets Masterssimmare för 2020. 
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KOMMUNSAMARBETE 
Täby Sim är huvudsakligen sin verksamt i Täby Kommun men vi har medlemmar från hela Norrort, vilket gör att också övriga 

kommuner är viktiga för oss. Via vår närvarohantering ser vi att c: a 65% av våra medlemmar är från Täby, 16% från Vallentuna 

och 7 % från Danderyd. Övriga är utspridda på 10 kommuner i Storstockholm och övriga Sverige. 

 

Nya simhallen 

19 maj togs första spadtaget till Nya Simhallen. Täby Sim fanns representerade av 

sekreterare Helena Lingham och Klubbchef Mats Lennerthson. Under 2020 har 

sen Täby Sim haft ett antal möten med företrädare för Täby kommun i frågor 

som främst rör vår verksamhet nu och i framtiden. Täby sim driver frågan hårt 

ang att vår verksamhet ska få så bra förutsättningar som möjligt och att vi ska ha 

bra möjlighet att växa under resans gång. En viktig fråga då vi ser att efterfrågan 

på vår verksamhet är större än vi kan erbjuda.  

Under året har bygget av den nya simhallen fortgått, medley har fått förnya 

förtroende att driva Tibblebadet och vi har tillsammans anpassat vår verksamhet 

under ett turbulent år som präglats av Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bild ovan på nya simhallen är lånad  från Täby Kommuns hemsida om nya simhallen:  https://www.taby.se/taby-utvecklas/taby-park/taby-nya-simhall/ 

 

 

 

 

  

https://www.taby.se/taby-utvecklas/taby-park/taby-nya-simhall/


Verksamhetsberättelse 2020 – Täby Sim                                                                                                                                                                                   15 
 

Drift – Skötsel Tibble, Norskogsbadet och Nya Simhallen 

Ang driften av Tibble och Norskogsbadet kan vi konstatera att Medley fått förnyat förtroende och kommer driva anläggningarna 

tills det nya badet står klart Q4 2022. Täby sim har under de senaste åren avsevärt förbättrat dialogen med Medley och vi ser 

fram emot några år av fortsatt samarbete. Under hösten har vi tillsammans med Täby kommun påbörjat en översyn av de tider 

som finns avsatta för simidrott i Tibblebadet, en fördelning som sett lika ut sedan 1980 talet… det har gett något bättre 

förutsättningar för vår växande verksamhet där vi upplever ett ordentligt tryck och efterfrågan på simning och simkunnighet. 

Bygget av den nya simhallen har äntligen påbörjats. Cobab är generalentreprenör och badet väntas vara färdigt Q4 2022. Ett 

efterlängtat tillskott av utrymme för vår alltmer trångbodda verksamhet. Täby Sim har via styrelse och klubbchef kontinuerlig 

kontakt med Täby kommun ang utformning, kompletteringar, tillgång mm till det nya badet.  

 

Tibblebadet 

Täby Sim har en bra och konstruktiv dialog med 

driftentreprenören Medley samt inflytande och närvaro på 

anläggningens driftmöten. Här ingår Täby kommun samt 

entreprenörerna Medley och Roslagens energi och 

driftteknik. Via dessa driftmöten får Täby Sim direkt 

information ang driftläge, renoveringsbehov och har stora 

möjligheter att påverka ev drift och renoveringsinsatser. Som 

vi ser lägger Täby kommun stora resurser på att Tibblebadet 

ska överleva i så bra skick som möjligt till det nya badet står 

klart. 

 

 

Skolsimmet 
Täby Sim är har en mångårig relation med Täby Kommun som leverantör av både förskole- och skolsim till kommunen. En 

förändring som skett under 2019 är att när Täby kommun upphandlade driften av skolsim åk 5-9, förlorade Täby Sim 

upphandlingen till Medley. Tack vare bra och konrtuktiv dialog med medley driver Täby Sim fortfarande skolsimmet som 

underentreprenör. Täby Sim har fortfarande skolsim för kommunens friskolor. 

 

Vallentuna kommun 
Täby Sim har även under sommaren 2020 bedrivit 

sommarsimskola vid Kvarnbadet i Vallentuna. En stor 

förändring för vår verksamhet är att Vallentuna kommun 

valde att upphandla sommarsimskolan. En upphandling om 3 

år som Täby Sim vann, vilket ger en stabilitet och 

långsiktighet i arbetet med Vallentuna kommun. Nu i 

sommar var sista sommaren och vi har i skrivande stund 

precis fått besked att vi vann upphandlingen och fortsätter 

simskolan för kommande tre somrar på Kvarnbadet. 

Vallentuna kommun erbjuder elever i åk 8 att idrotta på 

skoltid, sk Akademi. Bland fler idrotter finns simning med 

som Täby Sim ansvarar för i Sports Clubs bassäng i 

Vallentuna. Under höstterminen har C:a 15 elever simtränat 

i Täby sims regi. Den aktiviteten fick tyvärr avbrytas i 

samband med utbrottet av Covid 19
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Förvaltningsberättelse, 2020  
Styrelsen har utöver konstituerande styrelsemöte haft 11 protokollförda styrelsemöten under 2020. Inga nya 

ledamöter valdes in vid årsstämman, som sköts upp pga covid-19-utbrottet och hölls på ett smittsäkert sätt den 11 

maj. Uppskjutandet var i enlighet med rekommendationer från Riksidrottsförbundet pga smittläget i samhället. 

Verksamhetsåret 2020 har präglats av restriktioner till följd av covid-19 med anpassningar i verksamhet, 

mötesstrukturer och inställda evenemang och tävlingar.  

Verksamheten har givet omständigheterna kunnat fortsätta i relativt stor utsträckning. Fram till mitten av oktober 

pågick alla verksamheter, med vissa anpassningar. Därefter pausades träningar för samtliga födda 2004 och tidigare 

och i slutet av december beslutade regeringen att ingen fritidsverksamhet skulle tillåtas, varvid all verksamhet 

pausades. Några få tävlingar har genomförts under året och även lägerverksamheten har anpassats och begränsats. 

Den, ur ekonomiskt perspektiv, viktiga simskolan har kunnat fortsätta större delen av året vilket har inneburit att de 

ekonomiska konsekvenserna för föreningen har varit relativt begränsade. 

Andra frågor som har engagerat styrelsen har varit dialogen med Täby kommun för att säkerställa Täby Sims behov 

och önskemål i samband med byggnationen av Täby Nya Simhall. 

Det arbete för att skapa Täby Sims Strategi 2025 som initierades under 2019, har pausats under året men avses 

återupptas under 2021. 

Ekonomiskt utfall 2020 
Givet förutsättningarna var det ekonomiska utfallet i Täby Sim stabilt för verksamhetsåret 2020.  

Resultatet i klubben uppgick till -201 Tkr 2020 vilket var 103 Tkr bättre än budgeten som beslutades vid årsstämman 

i maj. Budgeten var anpassad till hur omständigheterna var vid tidpunkten och ett medvetet beslut att inte göra 

inskränkningar i verksamheten trots den osäkra situationen. 

Totalt sett uppgick intäkterna i föreningen till 9 029 

Tkr 2020, vilket är 1 194 Tkr högre än budget och 

förklaras huvudsakligen av att simskolan har kunnat 

upprätthållas och att vi hade rekordmånga deltagare 

i sommarsimskolan.  

Kostnaderna var 1 090 Tkr högre än budget. 

Personalkostnaderna låg 914 Tkr över budget vilket 

huvudsakligen förklaras av att fler timarvoderade 

tränare har deltagit i verksamheten och haft hög 

närvaro. Andra kostnader som låg över budget var 

inköp av viss utrustning och satsningar på digitala 

utbildningar och evenemang för att erbjuda 

alternativ till inställda träningar. Tävlingskostnader var lägre än budget vilket var en konsekvens av inställda 

tävlingar.  

Resultat per verksamhet 

  Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 

Tävling -2 405 069 -2 541 485 -1 666 761 

Bredd 950 713 1 048 190 1 189 720 

Simskolor 2 665 830 2 502 785 2 327 271 

Arrangemang -16 472 -13 000 -154 716 

Kansli & avgifter -1 396 105 -1 301 000 -1 506 410 

Totalt Täby Sim -201 103 -304 510 189 105 
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Resultaträkning & Balansräkning – Räkenskapsåret 2020 Täby Sim   
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STYRELSEN TÄBY SIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Persson 
Ordförande  

Per Fredriksson 
Vise ordförande 

Hélène Westholm 
Kassör 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Al-Khalili 

 

 

 

 

Caroline Magnusson 
 

Johanna Sandberg 
 
 
 
 
 
 

Annika Björklund  Helena Lingham 
Sekreterare 

 


