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ORDFÖRANDEN HAR ORDET    
 

Täby Sim 2021 – Sådär ja! 

Det började sådär – men blev riktigt bra på slutet. 

Faktum är att det både var vårt sämsta och bästa år - samtidigt 
 

Corona-år 2 
Coronapandemin, den värsta sedan Spanska sjukan på hundra år fortsatte långt in i 2021. 

Med restriktioner för vår verksamhet prioriterade vi våra simmare över allt, resursmässigt, organisationsmässigt och 

bassängmässigt – vilket vi är stolta över. Baksidan var kostnader av engångskaraktär samt intäkter från 

vuxenverksamhet och våra sponsorer där flera drog åt svångremmen. Allt med stor negativ effekt på just detta årets 

ekonomiska resultat – vilket gav ett mycket stort underskott 

 

Simning 
Simningen i Täby tog ännu ett steg framåt. 

Vi lärde ännu fler barn att simma 1867 stycken i åldrarna 4-12 år!  

Samma med simträning och tävling där vi lyckades behålla och öka talen till 438 ungdomar.  

Totalt blev vi åter igen 10:a totalt inom Svensk simning – och bättre lär det bli 

 

Tävlingsmässigt flyttade vi fram positionerna inom Svensk simning då flera unga talanger är på väg att blomma ut 

och stärkte oss på såväl SM, JSM. Men den stora ”grejen” för framtiden var årets SUM SIM riks (25 meter) i 

november då vi blev 2:a, såvitt jag vet blev bästa placeringen någonsin! Det ser onekligen lovande ut för framtiden – 

och många runt om i Sverige börjar undra vad vi, våra duktiga tränare och simmare gör.  

 

Vi får inte heller glömma Masters gänget som åter tog både viktiga SM-poäng i klubbmatchen samt en rejäl hög 

medaljer och rekord vid internationella mästerskap. Tävlingsimning är en livslång passion för de som vill! 

 

Framtidsbygget 
Bygget av Täbys nya Simhall går vidare enligt plan och mycket tyder på att vi kommer att hinna prova på innan året 

är slut – och om vi har tur få köra KM som första tävling redan 2022. Trots åratal av försök till dialog med vår 

kommun kvarstår dock ännu oklarheter vad gäller vår tillgång och villkor i den nya hallen. Vi hoppas naturligtvis att 

dessa ska lösas på bästa sätt av våra folkvalda innan vi skriver 2023. 

 

Vårt eget bygge för att uppdatera Täby Sims Strategi gick i mål under året. I arbetet har klubbens tränare, 

kommittéer och styrelse arbetat fram en struktur för framtida arbete och Täby Sims övergripande mål till 2027 i linje 

med RF och Simförbundet. Vi har klart hur vi vill gå från ”triangel till rektangel” för simkunnighet och livslång simning 

för alla men även hur vi bygger vidare för ännu bättre tävlingsframgångar långsiktigt. Nu fortsätter det riktiga arbetet 

med beta av prioriterade utvecklingsinsatser från och med 2022 in i framtiden! 

 

Åter tack till alla engagerade medlemmar. Tillsammans är vi Täby Sim! 

 

Snart flyttar vi till ett nytt bad och nytt kapitel! 
 
Med simmarhälsningar  

HÅKAN PERSSON  
Ordförande Täby Sim 
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VÅR ORGANISATION 
Styrelsen 
Ordinarie årsmöte hölls den 22 mars 2021. 

Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: 

• Håkan Persson ordf. sedan 2018, ett år 

• Annika Björklund  omval, två år 

• Caroline Magnusson omval, två år  

• Hélène Westholm omval, två år 

• Johanna Sandberg omval, två år 

Valda för två år vid årsmötet 2020:  

Cristina Al-Khalili, Helena Lingham, Per Fredriksson

   

Styrelsens konstituering  
Styrelsen konstituerades vid möte den 22 mars 2021    

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  Ledamot 

• Johanna Sandberg Ledamot 

 

Mats Lennerthson Klubbchef, har varit adjungerad till 

styrelsen. Under 2021 har 11 protokollförda styrelsemöten 

genomförts. Protokollen finns tillgängliga för medlemmarna 

på Täby Sims kansli.  

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

• Camilla Röhl Suves nyval 

• Sofia Wahlqvist nyval 

 

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

• Matthias Seel  omval 

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

årsmötet: 

• Anette Hällkvist omval 

• Rikard Olsson omval 

• Malin Hlawatsch  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 

• Anna-Lena Larsson simkunnighetsansvarig, sep-21 

• Niola Steinle,sep-21 

Simkommittén 
Simkommittén har som mål att kontinuerligt utveckla 

tävlingsverksamheten, på såväl bredd som elitnivå.  

Ledamöter: 

• Cristina Al-Khalili Szigyarto, Ordförande 

• Johanna Sandberg, Vice ordförande 

• Karin Lundh Alin, Hans Roosmark, Anette Hällqvist 

• Per Edelholm Chefstränare 

Arrangemangskommittén 
Arrangemangskommittén planerar, utvecklar och genomför 

externa tävlingar och KM. Alla ledamöter ansvarar 

gemensamt för evenemanget som helhet, inklusive 

sekretariat, speaker, digital livesändning, teknikstöd, ljud 

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, Anette Hällkvist  

• Magnus Abrante , Johanna Sevonen  

• 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, Tommy Aspegårdh 

• Johan Carlén, Stefan Scherling 

• 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 som adjungerad i styrelsen samt som verksamhetens representant i 

Arrangemangskommittén och Masterskommittén. 

• Per Edelholm Chefstränare 

Ansvarar för, utvecklar och samordnar den dagliga driften av föreningens all 

tävlingsverksamhet i Simiaden, UGP, Sum sim, DM samt SM/JSM gruppen. 

Övergripande ansvar för klubbens internationella simmare samt NIU/LIU 

Tibblegymnasium. Ingår som verksamhetens representant i Simkommittén.  

• Agneta Timbäck Breddansvarig, Teknik & Simskola 

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

tekniksimning för barn och vuxna. Övergripande ansvar för simkunnigheten.  Ingår som 

verksamhetens representant  i Breddkommittén.  

• Jennifer Ulmgren Simtränare  

Simtränare med placering främst i Sum-Simgrupperna 

• Calle Westberg Simtränare 

Simtränare med placering främst i Simiadengrupperna 

• Axel von Goës Simtränare 

Simtränare med placering främst i UGPgrupperna 

• Stella Alin  Simtränare 

Simtränare med placering främst i UGPgrupperna 

• Simon Sjödin Simtränare 

Simtränare med ansvar för styrketräningen i tävlingsgrupperna 

• Anna-Lena Larsson Simkunnighetsansvarig 

Ansvar för simkunnigheten för barn och vuxna, skolsim, sommarverksamheten och 

privatlektioner 

• Marton Kizbalis Simtränare 

Simtränare med placering främst i Teknikgrupperna  

• Johan Mattsson Elitansvarig och tränare 

Operativt ansvarig för verksamheten i Elitgruppen. Avslutade sin tjänst i Täby Sim 4 maj 

• Ida Bodhagen Simskoleansvarig 

Operativt ansvarig för simskolan och visst kansliarbete. Avslutade sin tjänst 17 augusti 
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Simtränare och simlärare   
Klubben har haft 85 timanställda tränare under 2021. Tränarna har handletts av verksamhetsansvariga som också 

löpande haft tränarmöten. Alla tränare har erbjudits kontinuerlig utbildning. 
 

Abedeh (Monica) Tajik 

Agnes Gustavsson 

Alexander Bergström 

Alexandra Kanhamn 

Alice Rosenhamer Meffert 

Amanda Björklund 

Amanda Göthe 

Amanda Sandberg 

Andreas Wiberg 

Andres Pöllenen 

Annie Söderberg 

Anton Sandberg 

Asa Sherkat 

Astrid Albertsson 

Astrid Ståhl 

Caesar Sparacio 

Charlotte Loid 

Daniel Coleman 

Dina Larsson 

Elin Eriksson 

Elin Hammarqvist 

Elin Lange 

Elin Timbäck 

Elisabeth Akopian 

Ellie Söderholm 

Elsa Svensson 

Embla Börjesson 

Embla Thorgrimsdottir 

Emelie Liljeblad 

Emila Almert 

Emily Lundgren  

Emma Ahlström 

Emma Olsson Sande 

Erik Zhou 

Erik Åstrand 

Felicia Lundberg 

Filip Almstrand 

Filip Östlund 

Fredrik Jansson 

Hanna Johansson 

Hanna Thorander 

Hans Sjöstrand 

Ida Breyer Hedberg 

Ida Jacobsson 

Isac Rune 

Isak Alin 

Jennifer Barnå 

Jerker Olsson 

Johan Lennerthson  

Jon Granberg 

Josefin Hydén 

Jousef Hanna 

Karl Lingham 

Lee Williams 

Leon Tornström 

Lina Modee 

Linn Selberg 

Lisa Sandberg 

Louise Telland 

Maja Jacobsson 

Maria Enocksson 

Matilda Schibbye0 

Mattin Zarrabi 

Mehdi Heydari 

Mikael Sjöborg 

Miranda Olsen 

Mohammad Yousefi 

Olivia Hedlund 

Olivia Wahlqvist 

Osama Momtaz 

Philippa Elmenhold 

Sara Lund 

Sarah Evans 

Shakiba Heydari 

Sigrid Loid 

Sofia Ekman 

Sofia Lennerthson 

Tanja Karjanmaa 

Tilda Svärd 

Tommy Aspegårdh 

Tova Lindbom 

Tove Pettersson 

Veronica Markowicz 

Viktoria Nylund 

Whilda Göransson 

Wilma Sjöström
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Representation    
• Svenska Simförbundet, SSF-möten:  Mats Lennerthson  

• Svensk Elitsimning, SES-möten:  Håkan Persson, Johanna Sandberg, Mats Lennerthson 

• 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 2021 

• 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 

2021 

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 2021 har klubben haft följande representation vid nedanstående utbildningar och konferenser: 

• Hjärt & lungräddning   39 st 

• Grundutbildning för tränare. SISU  22 st 

• Simassistent. Stockholm Simförbund  11st 

• Siminstruktörsutbildning 2-8 år. Stockholm Simförb. 4 st 

• Siminstruktörsutbildning 7-13år. Stockholm Simförb.  5 st 

• Licenskurs-Att leda barn   1 st 

• Tävlingsfunktionär   15 st 

• Distriktfunktionär. Stockholm Simförbund 1  st 

• Träna barn, ungdomar/vuxna med bl.a ADHD. SISU 5 st 

• Simidrottskonferensen    4 st 

• Coach2Lead Idrott   4 st 

Vår verksamhet  
Följande verksamhetsplatser har rymt vår verksamhet under 2021: 

• 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 2 545 registrerade medlemmar vid utgången av 2021. 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

0-6 år 457 475 476 437 419 487 894 894 963 

7-20 år 659 658 692 621 690 697 1 280 1 348 1 389 

21 år - 159 119 97 157 126 96 316 245 193 

Totalt 1 275 1 252 1 265 1 215 1 235 1 280 2 490 2 487 2 545 

 

Medlemskategorier 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Familj 307 238 utgått utgått utgått 

Ungdom 1 704 1 790 2 174 2 261 2 330 

Senior 247 226 313 223 212 

Ständig 3 3 3 3 3 

Totalt 2 261 2 257 2 490 2 487 2 545 

 

Medlemsavgift 

Medlemsavgifterna har under 2021 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 2021 2 545 

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

 

 

SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS
Täby Sim har under 2021 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 
Bröderna Walheims pris 
Therese Alshammar  
50m frisim 0:25,52 Fina poäng 797,   

Mare Nostrum 

 

Årets torped 
Emmy Hellkvist 
100m fjäril (25m) 1:00.80,  724 Fina poäng, 

JSM/SM    

 

Troy Sevonen 

400m fritt (25m) 4:28.15,  495 Fina poäng,  

SUM-SIM reg  

 

 

Årets simmerska 
Matilda Sandberg 
2021 är året hon debuter i landslags-

sammanhang. Vid de  Europeiska 

Juniormästerskapen i Rom simmar 

Mathilda  personliga rekord på alla sina grenar 

och tar sig flera gånger om  vidare från försökssimningarna. 

Även på Världscupen i Budapest  samt Nordiska 

mästerskapen i Upplands Väsby skaffar hon 

sig  internationell erfarenhet för framtiden. Innanför 

landets gränser  finns framgångarna att lyfta. Första JSM-

guldet, fyra JSM medaljer i lagkapp och åtta individuella 

Sum-Sim guld är toppen  av årets medaljskörd.    

Även i träningsmiljön har hon visat stora framsteg. Både i 

vatten  och land har hon lyft sig i träningsprocessen. 

Numera har hon sin  bas på Riksidrottsgymnasiet i 

Helsingborg samtidigt som hon är  en viktig kugge i Täby 

Sims lagbygge 

 

 

 

Året simmare 
Daniel Pekka Räisänen 
Han tillbringar större delen av tiden på 

Penn State University i  USA. Där har han 

en nyckelroll i lagets framgångar. Under  

2021 har han i lagkapp simmat hem 

både skolrekord (4x50  medley) samt medverkat vid den 

största collegetävlingen  NCAA. Sedan tidigare har han Penn 

States skolrekord på 200  yards bröstsim.  

Framgångarna har fortsatt i Sverige. Vid sommarens SM 

tävlingar i Halmstad i simmade han hem tre individuella  

medaljer. Med ett guld på 50 meter bröstsim befäste han 

sin  position som en av Sveriges främsta manliga 

bröstsimmare.  Vinnartiden 28.53 var dessutom ett nytt 

klubbrekord. Och med  en bronsmedalj på 50 meter 

fjärilsim visar hans sin fortsatta  styrka i fler simsätt.  

Utöver framgångar vid mästerskap är han en enastående  

förebild för sina lagkamrater och Täby Sim. Han visar stort  

ägandeskap för sin sim satsning och kombinerar   

professionalism med mycket god kamratskap.   

 

Året komet 
Hanna Gong 
Hon har under 2021 visat att hon 
jobbat med och utvecklat alla  simsätt 
då hon satt personligt rekord på 
samtliga distanser under  året. Hon har 
under säsongen kvalat och simmat sina första  mästerskap 
med deltagande i SumSim riks 100 fritt och 100 fjäril,  JSM 
lagkapp och RM där det blev en bronspeng på 100 fritt. Hon  
känns igen genom att hon alltid göra sitt bästa, har nära till 
skratt,  ser en utmaning i varje pass och strävar alltid efter 
att bli bättre,  även på de svåra detaljerna. Hon är en riktig 
lagspelare som lyfter  andra och ä r inte rädd för att 
misslyckas. En kompis som ser alla  och vänder allt till något 
roligt och positivt.

 

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 2021 har en del internationella och nationella tävlingar ställts in. Täby Sim har organiserat sanktionerade 

tävlingar på hemmaplan som Täby TYR Sum-Sim kval och Täby TYR Temporär Race för att erbjuda simmare 

möjligheten att tävla och följa sin utveckling. 

Internationella tävlingar: 

Nordiska Ungdomsmästerskapen i Upplands Väsby, Sverige, 50m bassäng 
Matilda Sandberg blev uttagen till svenska landslaget och simmade 5 grenar individuellt  4 

lagkapper. 

Mathilda Sandberg, 100m Fjärilsim damer, Brons 

Mathilda Sandberg, 4x100m Frisim Damer , Silver 

Mathilda Sandberg, 4x200m Frisim damer, Brons 

Mathilda Sandberg, 8x50m Frisim mix, Brons 

 

LEN Europa Junior Mästerskapen i simning, Roma, Italien, 50m bassäng 
Matilda Sandberg blev uttagen till svenska landslaget och simmade 4 grenar individuell (50m och 

100m Frisim och 50m och 100m fjärilsim) och 2 lagkaper (Medley damer och mixed). 

Nationella tävlingar: 
 

JSM/SUMSIM (50m) 16-18 juli, Kungsbacka 
JSM/SUMSIM organiserades av Svenska simförbundet 

och ersätter JSM och SUMSIM.  

Guld 
Noah Juhlin Fredriksson, 50m Ryggsim Sum-Sim 16 år  

Noah Juhlin Fredriksson, 200m Ryggsim Sum-Sim 16 år  

Mathilda Sandberg, 50m Frisim Sum-Sim 16 år  

Mathilda Sandberg, 50m Fjärilsim Sum-Sim 16 år  

Mathilda Sandberg, 100m Ryggsim Sum-Sim 16 år  

Mathilda Sandberg, 100m Frisim Sum-Sim 16 år  

Mathilda Sandberg, 100m Fjärilsim Sum-Sim 16 år  

Thilda Ström, 1500m Frisim Sum-Sim Ä 18 år  

Silver 
Caspian Humble 200m Fjärilsim Sum-Sim 16 år  

Cornelia Jerresand, 50m Frisim JSM Äldre 

Moa Zetterström, 200m Fjärilsim Sum-Sim 16 år  

Noah Juhlin Fredriksson, 200m Ryggsim Sum-Sim 16 år  

Brons 
Ludvig Berndtsson, 100m Ryggsim Sum-Sim 16 år  

Cornelia Jerresand, 100m Ryggsim JSM Äldre 

Cornelia Jerresand, 50m Ryggsim JSM Äldre 

Hugo Westholm, 200m Bröstsim Sum-Sim  Äldre 17 år  

Tindra Kaejanmaa, 100m Frisim Sum-Sim Äldre 17 år 

 

 
 

 

SM/Para-SM/JSM (50m) 30 juni- 4 juli, 

Halmstad 
Guld 
Samuel Törnqvist, 100m Ryggsim Senior  

Daniel Pekka Räisänen, 50m Bröstsim Senior - Final 

Silver 
Samuel Törnqvist, 200m Fjärilsim Senior - Final 

Daniel Pekka Räisänen, 100m Bröstsim Senior - Final 

Brons 
Daniel Pekka Räisänen, 50m Fjärilsim Senior 

 

JSM/SM (25m), 24–28 november, Stockholm 
Guld 

Emmy Hällqvist, 100m  Fjärilsim 
Linus Magnusson, 50m Frisim 

Silver 

Emmy Hällqvist, 100m  Frisim 
 

Mathilda Sandberg, Emmy Hällqvist, Tindra Karjanmaa, 

Jennifer Nyblom, 4x50m Frisim Damer Jr, 

Mathilda Sandberg, Emmy Hällqvist, Tindra Karjanmaa, 

Jennifer Nyblom, 4x100m Frisim Damer Jr 

Mathilda Sandberg, Emmy Hällqvist, Tindra Karjanmaa, 

Jennifer Nyblom, 4x50m Medley Damer Jr 

Brons 
Mathilda Sandberg, 100m Fjärilsim 

Emmy Hällqvist, 100m  Frisim 
 

Mathilda Sandberg, Jennifer Nyblom, Emmy Hällqvist, 

Tindra Karjanmaa, 4x100m Medley Damer Jr 
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SUMSIM (25m) 10-12 december, Stockholm  
Guld 
Emmy Hällqvist, 100m Frisim F13-14 

Mathilda Sandberg, 100m Ryggsim F16 

Mathilda Sandberg, 50m Fjärilsim F16 

Mathilda Sandberg, 50m Frisim F16 

Mathilda Sandberg, 50m Bröstsim F16 

Mathilda Sandberg, 100m Fjärilsim F16 

Emmy Hällqvist, 200m Medley, F13-14 

Emmy Hällqvist, 100m Fjärilsim, F13-14 

Noah Juhlin Fredriksson, 100m Ryggsim P16 

Noah Juhlin Fredriksson, 50m Ryggsim P16 
 

Täby sim lagkapp 1: Emma Alsén, Ida Ösund-Ireland, 

Emmy Hällkvist, Hanna Gong, 4x100m Frisim F13-14 

Täby sim lagkapp 1: Ida Ösund-Ireland, Olivia Allert, 

Emmy Hällkvist, Emma Alsén, 4x100m Medley F13-14 

 

Silver  
Emma Alsén, 100m Frisim F13-14 

Mathilda Sandberg, 50m Bröstsim F16 

Mathilda Sandberg, 200m Medley F16 

Mathilda Sandberg, 50m Ryggsim F16 

Emmy Hällqvist, 200m Frisim, F13-14 

Noah Juhlin Fredriksson, 200m Ryggsim P16 

William Lagerlöf, 100m Fjärilsim P13-14 

Erik Risland, 100m Bröstsim P15  
 

Täby Sim lagkap 1, Noah Juhlin Fredriksson, Ludvig Berndtsson, 

Eric Risland, Caspian Humble, 4x100m Frisim P15-16 

 

Brons 
Caspian Humble, 200m Fjärilsim P16 

Emma Alsén, 100m Fjärilsim F13-14 

Ludvig Berndtsson, 200m Ryggsim P16 

 

Nordic Open Masters (NOM), Island  
8 simmare och resultatet blev 30 guld, 8 silver, 3 brons  

 

Masters SM  
14 simmare med resultatet 21 guld, 19 silver och 9 brons. Tredje bästa klubb bland 49 deltagande klubbar. 

Masters SM för Öppet Vatten. 
3 simmare med resultatet 3 brons 

Nordiska Masters rekord under 2021 
Caroline Magnusson, 50 bröst i klassen 65-69 år. 

Linus Magnusson,  50 fjäril i klassen 30–34 år. 

4x50m medley damer 240 - 279 år. Simmade i laget gjorde Christina Lorenzen, Mimmi Kvissberg, Annica Åberg  och Caroline 

Magnusson 

 

Vårsimiaden och Seriesim 
Tävlingarna för våra yngre simmare, Vårsimiaden och Seriesim, ställdes in under 2021.  
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Täby Sim-simmare i USA under 2021 

 

• Cornelia Jerresand 

• Daniel Räisänen  

• Esther Rydbeck-Norden 

• Julius Gustafsson 

• Max Sundberg 

• Niklas Nyblom 

• Samuel Törnqvist     

 

 

Klubbrekord under 2021 

• Daniel Räisänen 50 bröst SM Halmstad 28,53 

• Samuel Törnqvist 200 rygg EM Budapest 2,02,05 

• Samuel Törnqvist 200 medley EM Budapest 2,00,68 

 

 

 

Klubbmästerskap 2021 
 

Efter att i nästan två år levt i skuggan av Covid 19 var det en otroligt härlig känsla att återigen få 

arrangera Klubbmästerskap. Under KM 2021 kunde vi igen glädjas åt ett stort deltagarantal med 

ett antal mycket bra simningar som resulterade i ett antal KM, Klubb och Personliga rekord. 

Glädjande var att representationen var stor från yngsta klassen till våra mest seniora simmare i 

Masters. 

 

I öppna sprint 50 m såg vi enligt traditionen Tomten simma i på en bra tid. Kan dock sägas att det 

var utan både säck och stövlar, men luvan satt kvar hela loppet. Till finalsimningarna på 100 medley inleddes varje 

heat till en härlig inmarsch, dans av några finalheat och avslutades med bra simningar i högt tempo där årets 

klubbmästare korades. 

 

Förutom en stor uppslutning från våra simmare fanns också ett stort antal funktionärer, sekretariat, serviceteam, 

tränare och styrelse på plats och som också bidrog stort till att årets KM blev den fina terminsavslutning vi vill ha.  

  

Under KM passade vi på att uppmärksamma våra simmare som slagit rekord, erhållit Täby Sims utmärkelser för 

framgångsrikt simmande under 2021 eller deltagit i olika landslagssammanhang mm. Vi passade också på att 

uppmärksamma våra tränare och styrelse med en mycket välförtjänt ros till var och en. 

  

Stort tack till alla som var på plats och bidrog till att 2021 års KM blev en härligt och trevlig avslutning på simmaråret! 
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KOMMITTÉER
SIMKOMMITTÉN   
Under 2021 har 134 simmare deltagit i träningen och tävling i olika nivåer inom 

tävlingssimningen. Grupperna är indelade i följande nivåer: 

• Simiaden 

• UGP 

• Sum-Sim 

• DM 

• SM/JSM 
 

Vårsimiaden och Seriesim 
Tävlingarna för våra yngre simmare, Vårsimiaden och Seriesim ställdes in under 2021. 
 

Täby Sims resultat i division 1 
2021 Tävlingen ställdes in 

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 2021 har Täby sim i samarbete med Tibble Gymnasium erbjudit NIU för sjätte året samt LIU sjunde året i rad. 

 

Läger 

 
Sollefteå  

Deltagare:  63st  

Ledare:  Stella Alin, Jennifer Ulmgren, Axel von Goës, Simon Sjödin,  

Tove Petterson, Per Edelholm, Embla Börjesson 

 

Skara  

Deltagare:  36st  

Ledare: Mattin Zarrabi, Astrid Albertsson,  

Sofia Lennerthson, Per Edelholm 

 

Båstad 

Deltagare: 70st 

Ledare,: Stella Alin, Axel von Goës, Astrid Albertsson,  

Per Edelholm, Embla Börjesson   

 

 
 

Kompetensutveckling 
Tränare har erbjudits tränarutbildning enligt utbildningsplan. 3 tränare har genomgått utbildning för 

simidrottsledare, en har gått grundtränarutbildning för erfarna ledare, en har genomgått  simlinjeinstruktör 12-17 år 

utbildningen. Dessutom har 2 tränare fullföljt ledarskapsutbildningen Coach2lead, organiserat av SISU.   
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BREDDKOMMITTÈN 
Simskola 

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

81 grupper per vecka. Under  2021 har vi haft en stor uppsving för simskolan med många deltagare. 
 

Sommarsimskola 

Under juni, juli och augusti 2021 hölls 

intensivkurser i Tibblebadet, Norskogsbadet 

samt i Kvarnbadet. Stort antal deltagande av 

barn under hela sommaren. Nytt för året var 

att vi testade att ha simskola i en sjö, 

Toftesta holme. Det gav positivt respons från 

både föräldrar och Vallentuna kommun. 

 

Teknikskola 

Teknikskolan är uppbyggd enligt Svenska Simförbundets Simlinje 

och är indelad efter Simförbundets tekniknivåer: 

Guld, silver och brons. Vi kommer numer att plocka in simmare 

direkt från simskolan till teknikskolan. 

Under sportlovet hade teknik guld ett dagläger och under 

höstlovet bjöd vi in alla som var hemma i teknikgrupperna att få 

vara med. Riktigt roligt då simmarna lärde sig att känna andra 

simmare i olika nivåer. Det blev inget läger under 2021 heller 

under våren men i augusti hade vi ett uppstartläger i Uppsala. Vi 

ordnade tre st sommarcamp för simmarna i teknikgrupperna 

som var under 4 dagar vilket var riktigt uppskattat. 

 

Det vi har gjort inför höstterminen är att göra justeringar i guld- och 

silvergrupperna som innebär att de har baspass som de inte kan byta bort och 

tillval är att de får välja vilket träningstillfälle de kan träna beroende om 

simmarna har andras idrotter. Det gör att vi har högre närvaro och att 

simmarna inte tappar så många träningspass i simningen. 

Teknik guld börjar att tävla på sanktionerade tävlingar runt Stockholm. Under 

vårterminen har vi haft ett antal interna tävlingar för teknikgrupperna då det 

inte var några andra tävlingar. Men under hösten öppnades det upp för 

tävlandet vilket var viktigt och roligt för simmarna. 

 

Utmanaren 

Utmanaren är en intern tävling för alla teknikgrupper.  Tävlingen arrangeras vanligtvis 2 ggr/termin men under 2021 

har vi inte haft några tävlingar. Vi har 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 simmas 100 meter ryggsim, frisim, bröstsim och 200 m medley samt 50 m 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. Under 2021 har vi inte haft några 

förskoleklasser p.g.a Covid. Skolorna har inte fått åka kommunalt och svårt att hålla avstånd. 

Skolsim 

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

bland eleverna, vilket ställer stora krav på simtränarna i verksamheten. Under 2021 har vi bibehållit kvalitén på 

simundervisningen med två simtränare vid varje lektionstillfälle. 18 elever klarade simtestet under 2021. 

 

Vuxenverksamhet 

Under första halvåret har vi inte fått ha någon vuxenverksamhet utan vi startade upp det sommaren 2021. 

Vuxensimskola 

Vi hade verksamhet i Kvarnbadet under sommaren för första gången och det blev lyckat. 21 bokade i 

vuxensimskolan.  Under hösten fortsatte vi med vuxensimskolan och det blev totalt 26 bokningar. Målet för dom är 

att bli simkunniga. 

 

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. 

Det har varit trögt att få tillbaka simmarna då vi har tagit bort bra tiderna som de hade innan pandemin. 

 

Vuxensim 

Vuxensim 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 hade vi ingen träning för våra vuxna simmare. Under hösten har det varit träning måndag kväll, onsdag 
kväll och söndag morgon. Vi har tappat många vuxna då vi ändrade till söndag morgon och tog bort tisdag och 
torsdag morgon.
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ARRANGEMANGSKOMMITTÈN  
Arrangemang  
2021 blev ett år i princip utan arrangemang, men vi är glada att vi kunde avsluta året med att samla alla våra medlemmar till KM 

19/12. Publik som kunde visa upp ett giltigt covidpass välkomnades in på läktaren, i linje med då gällande restriktioner och 

rekommendationer. Förutom KM genomfördes SUM SIM Kval 28 juni för simmare födda 00-05 från Täby Sim och ett fåtal andra 

klubbar, samt SerieSim, division 2 den 5 september. Utmanartävlingen har under åter ersatts av Coronaanpassade tillfällen, till 

fullo arrangerade av tränarna. 

 

Under 2021 har vi fortsatt att jobba med instruktioner och struktur för föräldrasamverkan i samband med våra arrangemang. Vi 

har påbörjat resan att framtidssäkra bemanning på våra arrangemang genom att engagera föräldrar till barn födda senare, dela 

upp jobbet genom att skapa smalare ansvarsroller och utbilda nya föräldrar i alla de olika roller som krävs för att kunna 

arrangera simtävlingar på hemmaplan. Under 2021 har våra sekretariatsfunktionärer erbjudits speaker-, Ares- och 

WinGrodanutbildningar. De som tidigare har haft mest kunskap om hur våra arrangemang genomförs är föräldrar till simmare 

födda 06 och tidigare, målet för 2022 är att övervägande engagerade föräldrar har simmare födda 2009-2014. 

 

Funktionärer 
Agneta Timbäck har under året varit funktionärsansvarig.  Vi är nu 76 utbildade tävlingsfunktionärer och 16 distriktsfunktionärer. 
Flera av dessa har under 2021 inte haft möjlighet att bidra, ej heller fått möjlighet att träna på att vara funktionärer på grund av 
det låga antalet arrangemang. Under 2021 har vi utbildat 15 nya tävlingsfunktionärer och fyra utbildade sig till 
distriktsfunktionärer.  
 

År Totalt Distriksfunktionärer Tävlingsfunktionärer 

2021 92 16  76  

2020 77 15  62  

2019 90 12  78 
 

 

Tävlingsfunktionärer
Andreas Wiberg 

Anette Hällkvist 

Anki Andersson 

Anna Czajkowski Mikalsen 

Anna Elofsson 

Anna Härning-Nilsson 

Anna Juhlin Fredriksson 

Anna Tavemark 

Ann-Charlotte Ladis 

Annika Björklund 

Annika Holmgren 

Camilla Röhl Suves 

Carl Svensson 

Caroline Banestig 

Cecila Lamm 

Cecilia Franks 

Charlotte Borgfors 

Christina Al-Khalili Szigyarto 

Claes Westerdahl 

ElinTimbäck 

Erika Norlin 

Gunilla Haux 

Göran Berndtsson 

Jan Bebenek 

Jan Grund Pedersen 

Jeanette Lundström 

Josefin Watson 

Julia Franks 

Kristian Bergström 

Li Liu 

Malin Hlawatsch 

Maria Enbom 

Mikael Nordén 

Mingming Ye 

Niklas Larsson 

Pentti Kanhamn 

Per Ersson 

Per Fredriksson 

Per Åsberg Sommar 

Peter Bergvall 

Ping Gao 

Qin Sun 

Richard Spens Clason 

Rikard Ellbrant 

Rikard Olsson 

Rose-Marie Larsson 

Sara von Goës 

Sofia Wahlqvist 

Sophia Strind 

Staffan Berg 

Stefan Bolling 

Susanna Rydholm 

Therese Ahlqvist 

Therese Franzén 

Tomas Lenstad 

Ulrika Thoresson 

Ylva Lörinc 

Ylwa Svanström 

Åke Eriksson 

Åsa Humble 

Åsa Thermaenius 

Anna Magnfält 

Björn Axelsson 

Filip Christensson 

Fredrike Nobel 

Joakim Dymling 

Lollo Darin 

Magdalena Hjelm Elf 

Maria Björk 

Michele Costa 

Niloofar Klinga 

Oskar Hedlund 

Patric Hamilton 

Peter Edhäll 

Tomas Staaf 

Roger Steen 
 

 



 

Verksamhetsberättelse 2021 – Täby Sim                                                                                                                                                                                   15 
 

Distriktsfunktionär
Agneta Timbäck 

Anne Pekula 

Annika Östman 

Christian Nyblom 

Jan-Olof Degerbalkan 

Johan Strömdahl 

Johanna Allert 

Johanna Sandberg 

Jonas Hogg 

Karin Lundh Alin 

Malika Dvali 

Marcus Sevonen 

Mattias Rylander 

Peter Grundin 

Peter Gustavsson 

Patricia Lamberstam

Sekretariat
Många av ovan funktionärer hjälper också till på andra sätt när vi har arrangemang. Nedan personer har hjälp till att arrangera 
tävling genom sekretariat tjänst eller andra supporterande funktioner: 
 
Miska Suves 
Mats Javehed 
Fredrik Lilliesköld 
Rikard Wettle 
Axel von Goes 

Anders Pöllänen 
Malin Hlawatsch 
Sofia Wahlqvist 
Daniel Björklund 
Johanna Zetterström 

Ylwa Swanström 
Jan Bebeneck 
Annika Kjellman 
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MASTERSKOMMITTÈN -  TÄVLING  
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 2021 präglats utav covid-19 pandemin. Inga organiserade träningar hölls under vintern 

eller våren. De första träningarna under året blev därför utomhus i Kvarnbadet under sommaren. I augusti så fortsatte sedan de 

organiserade träningarna enligt ordinarie schema med 4 ggr/vecka i Tibblebadet. Masters Tävling har haft 35 registrerade 

simmare under hösttermin. Våra träningar har på ett imponerande sätt letts av våra simmande tränare Peter Pärlklo, Peter 

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

träningsupplägg respektive så kallad Race Pace träning. 

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 2021 endast deltagit i KM, i ett senarelagt Masters SM, i Nordic Open Masters 

(NOM) på Island samt i Masters SM för Öppet Vatten.  

Till NOM åkte 8 simmare och resultatet blev 30 guld, 8 silver och 3 brons. Här satte Caroline Magnusson nordiskt rekord på 50 

bröst i klassen 65-69 år. 

Trots endast 14 simmare från Täby vid Masters SM i Jönköping så blev klubben tredje bästa klubb bland 49 deltagande klubbar. 

På Masters SM tog Täby 21 guld, 19 silver och 9 brons. På 4x50m medley damer 240 år så slog Täby Sim nordiskt rekord. 

Simmade i laget gjorde Christina Lorenzen, Mimmi Kvissberg, Annica Åberg och Caroline Magnusson. Vidare så satte Linus 

Magnusson nordiskt rekord på 50 fjäril i klassen 30–34 år. 

I Masters SM för Öppet Vatten så deltog 3 simmare från Täby, varvid ett brons togs av Arne Strid i klassen 50-54 år. 

 

Årets Masterssimmare 2021 
Till Årets Masterssimmare för 2021 utsågs Tina Sandulf och juryns motivering löd: 

 ”Snabb, social, engagerad, och ”alltid i tid” är några av hennes starka egenskaper. Trots 

drygt 30 års uppehåll från simningen - simmas det nu frisim på mycket hög nivå, gärna långt 

och snabbt! Snabbheten visar sig även i sociala medier – fina bilder från tävlingar läggs 

snabbt ut och kommenteras. ”Tidig ankomst” till tävlingar är mottot – för, förutom 

simningen, är det ju viktigt att känna in atmosfären, planera kulturella aktiviteter och andra 

busiga upptåg.  Och, att ”myssimma”, är en av hennes alldeles egna specialiteter! Under 

2021 har hon deltagit i både NM på Island och SM i Jönköping – med mycket fina resultat!”. 
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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 
Under 2021 har bygget av den Nya 

Simhallen fortsatt. Täby Sim har 

fortsatt arbetet med att försöka ha 

dialog med Täby Kommun ang. 

förutsättningarna i Nya Simhallen ang. 

bassängtillgång, taxor och avgifter mm.  

Det resulterade bl.a. i ett antal möten 

med våra kommunalråd där vi igen, 

redogjorde och förtydligade klubbens 

verksamhet, våra möjligheter att bidra till ett friskare Täby och våra möjligheter att 

verka i en publik anläggning under kommande omständigheter.  

 

En driftupphandling genomfördes under året med resultatet att Medley får förtroendet 

att drifta också den Nya Simhallen. En positiv utveckling för Täby Sim som haft 

samarbete och bra dialog med Medley under de 15 år de driftat Tibblebadet.   

 

 

 

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 Simhallen står 

klart. 

 

Vallentuna kommun 
Täby Sim har under ett antal år förstärkt relationen till Vallentuna kommun 

ang. simkunnighet och simträning. Kommunen ser mer och mer Täby Sim som 

sin egen simklubb och jobbar hårt för att skapa bra förutsättningar för oss att 

bedriva verksamhet i kommunen. Vi har även den här sommaren bedrivit 

sommarsimskola vid Kvarnbadet i Vallentuna, samt att vi som testpilot också 

arrangerat simskola i sjö, vid Toftesta Holme i Brottby. Ett test som föll väl ut 

och som kommer utöka till sommaren 2022.  Vi fortsätter en positiv dialog 

med Vallentuna kommun för att även fortsättningsvis hitta bra förutsättningar 

också för skolsim, simkunnighet för barn med särskilda behov mm. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Förvaltningsberättelse, 2021  
Styrelsen har utöver konstituerande styrelsemöte haft 11 protokollförda styrelsemöten under 2021.  Flertalet av 

styrelsemötena har skett digitalt. Inga nya ledamöter valdes in vid årsstämman, som hölls digitalt den 22 mars. 

Verksamhetsåret 2021 inleddes med restriktioner och alternativ träning. Under våren lättades restriktioner och 

ordinarie träningsverksamhet kunder återupptas. Tävlingar har anpassats till besöksbegränsningar och restriktioner 

men sommarens stora långbanetävlingar som Sum Sim och SM kunde genomföras med fina framgångar för Täby 

Sims deltagare. Även klubbens mastersimmare hade stora framgångar i bland annat Masters-NM som gick av stapeln 

i Reykjavik i oktober. 

Under hösten har verksamheten kunnat bedrivas i stort sett utan anpassningar liksom tävlingsverksamheten. 

Lägerverksamhet fick anpassas och planerat utlandsläger ersattes med läger i Sverige. Terminen avslutades med 

fantastiska framgångar vid JSM/SM och det bästa SUM-SIM Riks vi någonsin gjort med en total andraplats samt ett 

välbesökt och lyckat KM den 19 december.  

Totalt sett blev Täby Sim tionde bästa simklubb i Sverige 2021. 

Frågan kring Täby Sims möjligheter att bedriva och utveckla verksamheten i Täby Nya Simhall har engagerat 

styrelsen och flera möten med kommunens representanter har hållits under året. Efter att upphandlingen av driften 

av Täby Nya Simhall blev klar, har dialog förts med såväl entreprenören som kommunen. Styrelsen upplever att det 

är svårt att förståelse från kommunen för de konsekvenser som de nya förutsättningarna får för såväl verksamheten 

som ekonomin i klubben. 

Det arbete för att skapa Täby Sims Strategi 2025 som initierades under 2019 och som pausades 2020, återupptogs 

under året. I arbetet har klubbens tränare, kommittéer och styrelse arbetat fram Täby Sims övergripande mål till 

2027 samt prioriterade insatser för 2022-2023. 

 

 

Ekonomiskt utfall 2021 
Under 2021 gjordes tydliga satsningar stärka framtida 

organisation och personalsidan. Begränsningar i antal 

bantimmar innebar samtidigt att det har varit 

utmanande att utöka verksamheten. 

Målsättningen att erbjuda simning enligt Svenska 

Simförbundets Simlinje har prioriterats vilket har 

inneburit att färre tider varit tillgängliga för bland 

annat vuxensimning. 

 

 

Resultatet i klubben uppgick till –814 Tkr 2021 vilket var 743 Tkr lägre än budgeten.  
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Totalt sett uppgick intäkterna i föreningen till 9 478 Tkr 2021, vilket är 69 Tkr lägre än budget och förklaras bland 

annat av färre antal vuxenkurser och lägre sponsringsintäkter.  

Totalt har föreningen erhållit 280 Tkr i coronastöd från Riksidrottsförbundet. 

Kostnaderna var 674 Tkr högre än budget. Personalkostnaderna låg 644 Tkr över budget vilket förklaras av 

omstrukturering av tränaransvar för framför allt de äldre grupperna samt en generell satsning på tränarstaben.  

 

Resultat per verksamhet 

  Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Tävling -3 312 471 -2 701 480 -2 405 069 

Bredd 717 348 814 729 950 713 

Simskolor 3 083 599 3 245 520 2 665 830 

Arrangemang -98 869 -51 000 -16 472 

Kansli & avgifter -1 203 129 -1 378 400 -1 396 105 

Totalt Täby Sim -813 522 -70 631 -201 103 

 
  



 

Verksamhetsberättelse 2021 – Täby Sim                                                                                                                                                                                   20 
 

Årsredovisning 
för 

Täby Sim 
816000-2146 

 

Räkenskapsåret 

2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verksamhetsberättelse 2021 – Täby Sim                                                                                                                                                                                   21 
 

 

 



 

Verksamhetsberättelse 2021 – Täby Sim                                                                                                                                                                                   22 
 

 

 



 

Verksamhetsberättelse 2021 – Täby Sim                                                                                                                                                                                   23 
 

 

  



 

Verksamhetsberättelse 2021 – Täby Sim                                                                                                                                                                                   24 
 

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 

 


