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ORDFÖRANDEN HAR ORDET    
 

Täby Sim 2022 – Framtiden är äntligen här! 

Ett år av god återväxt både verksamhetsmässigt och sportsligt 

som kröntes med flytt till nya Täby Simhall. 
 
När ångorna efter två år av Coronapandemi lättade tog Täby Sim ytterligare kliv framåt. Hela verksamheten lyckades 

växa till all time high och tävlingsmässigt har vi aldrig kunnat skicka fler simmare till sina respektive mästerskap! Men 

en ekonomisk Inbromsning kändes tydligt av. Till exempel var just årets sommarsimskola en negativ överraskning, och 

under hösten var vi tvungna att vidta diverse åtgärder med ett till slut något negativt resultat ekonomiskt och vi måste 

fortsätta vara vaksamma framåt 

 

Simning – Täby Sim klättrar - 7e bästa klubb totalt i Sverige! 
Vi lärde återigen ännu fler barn att simma, 1918 stycken! Största värmande överraskningen var träning och tävling där vi 

lyckades öka verksamheten till 586 ungdomar från 438 år 2021. Och inte nog med det.  

Svensk Simidrott utser varje år bästa simidrottsklubb. Man räknar poäng i varje svenskt mästerskap från ungdom till 

masterssimmare. 2022 överträffade vi våra mål - totalt blev vi 7a inom svensk simning (10a 2021) 

Ett helt hav av unga talangerna växer och frodas under ett vasst tränarteam allt längre upp mot den yttersta eliten på 

junior och seniorsidan. Landslagen fylls på med Täbysimmare och jag börjar undra hur långt vi kan nå i framtiden – keep 

up the good work! 

 

Äntligen! Flyttade vi till Täby Simhall 
Fredagen den 25 november 2022 invigdes Täby Simhall. 28 november kl 05.00 intog Täby Sim sitt nya framtida hem efter 

48 år i Tibblebadet. En av Sveriges finaste simhallar med gott om plats för mer simkunnighet och simning i framtiden. 

 
Flytten skedde lite ”över en natt” pga pågående elkris så den och vårt klubbmästerskap var ”lite stökiga”. 

Vi kommer allt mer på plats men det har inte varit helt lätt. En stor del av styrelse och klubbchefs tid har under flera år 

och som allra mest under 2022 gått åt till dialog om förutsättningarna med Täby kommun. Fortsatt råder viss osäkerhet 

om hur detta kommer att slå långsiktigt. 

 

Vi har fått slagits för plats till vår befintliga verksamhet. Det nya debiteringssystemet ger inte bara generellt mycket högre 

kostnader för att simma. Det straffar framför allt de som tränar mycket med både entréavgifter OCH banhyra. 

Så sent som i september skulle vi bara få plats med 70% av vår simskola och en plats i tex JSM/SM-grupp skulle kostat 7 

900 kronor – per termin! Efter tuffa, men bra förhandlingar kunde flytta in med hela vår simskola samt att gruppen nu 

”bara” kostar 5.460 kronor – Jag har full förståelse om vissa tycker det är tufft – vi får inte ge oss och kämpa på för att 

simningen ska vara en sport för ”alla”. 

 

Tack för mig – vi ses på kanten! 
Tack till alla, simmare, ledare och styrelse för att jag fått vara er ordförande i fem år! På mina 20 år i klubben som ledare, 

styrelsemedlem och masterssimmare har otroligt mycket hänt. Tack vara alla duktiga människors slit i och utanför 

bassängen som gjort att vi numera är en kraft att räkna med inom svensk simning. Nu tänkte jag ta mig tid att dra på mig 

badbrallorna och jaga rekord igen – vi ses på kanten! 
 
Med simmarhälsningar  
HÅKAN PERSSON  
Ordförande Täby Sim
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VÅR ORGANISATION 
Styrelsen 
Ordinarie årsmöte hölls den 21 mars 2022. Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: 

• Håkan Persson ordf. sedan 2018, ett år 

• Per Fredriksson omval, två år 

• Cristina Al- Khalili omval, två år 

• Johanna Sevonen nyval, två år 

• Miska Suves nyval, två år 

 

Valda för två år vid årsmötet 2021:  

Annika Björklund, Caroline Magnusson, Héléne Westholm och Johanna Sandberg. 

   

Styrelsens konstituering  
Styrelsen konstituerades vid möte den 21 mars 2022    enligt följande:  

• Håkan Persson Ordförande, vald av årsmötet 

• Per Fredriksson Vice ordförande 

• Hélène Westholm Kassör  

• Johanna Sevonen Sekreterare 

• Annika Björklund Ledamot 

• Caroline Magnusson Ledamot 

• Cristina Al-Khalili  Ledamot 

• Johanna Sandberg Ledamot 

• Miska Suves Ledamot 

 

Mats Lennerthson Klubbchef, har varit adjungerad till styrelsen. Under 2022 har 10 protokollförda styrelsemöten genomförts. 

Protokollen finns tillgängliga för medlemmarna på Täby Sims kontor.  

  

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

• Anna Ösund Ireland nyval 

• Sofia Wahlqvist 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: 

• Anette Hällkvist omval 

• Rikard Olsson omval 

• Malin Hlawatsch  omval 

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 
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Kommittéer 
Breddkommittén 
Breddkommittén har som mål att kontinuerligt utveckla breddverksamheten för barn, ungdomar och vuxna. Ledamöter: 

• Per Fredriksson, Ordförande tom mars - 22 
• Miska Suves, Ordförande från mars - 22 
• Charlotte Loid tom sep - 22 
• Nicola Steinle  

• Agneta Timbäck, Breddansvarig tom mars - 22 och från okt – 22 

• Anna-Lena Larsson, Simkunnighetsansvarig tom okt – 22 

• Calle Westberg, Teknikansvarig från mars - 22 

Simkommittén 
Simkommittén har som mål att kontinuerligt utveckla tävlingsverksamheten, på såväl bredd som elitnivå.  

Ledamöter: 

• Cristina Al-Khalili Szigyarto, Ordförande 

• Johanna Sandberg, Vice ordförande 

• Anette Hällqvist 

• Per Edelholm Chefstränare 

Arrangemangskommittén 
Arrangemangskommittén planerar, utvecklar och genomför tävlingar och arrangemang som andra kommittéer eller styrelsen 

har önskemål om. Alla ledamöter ansvarar gemensamt för evenemanget som helhet inklusive inbjudan, detaljplanering, 

skapande av tävling, publicering för anmälan och strykningar, bemanning, instruktioner, koordingering, genomförande, fika, 

prisutdelning, efterarbete och underhåll av datorer och teknisk utrustning. Utöver detta ansvarar ArrKom för att sprida en 

positiv känsla, engagera föräldrar och utbilda sekretariatsfunktionärer. Ledamöter:  

• Annika Björklund, Ordförande  

• Johanna Sevonen, t o m april -22 

• Magnus Abrante  

• Alex Ristevski 

• Rikard Wettle 

• Annika Kjellman 

• Harshi Wanasinghe 

• 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 tom årsmöte 22 mars, Johanna Sevonen från årsmöte 
22 mars samt Mats Lennerthson Klubbchef. 

 

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. 
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• 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. Från mars -22 övergripande ansavrig för 

teknikverksamheten. Övergripande ansvar för klubbens internationella simmare samt NIU/LIU 

Tibblegymnasium. Ingår som verksamhetens representant i Simkommittén.  

• Agneta Timbäck Breddansvarig, Teknik & Simskola.  

Tom mars – 22 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. Från oktober – 22 simkunnighetsansvarig 

• Jennifer Ulmgren Simtränare  

Simtränare med placering främst i Sum-Simgrupperna 

• Calle Westberg Simtränare 

Simtränare med placering främst i Simiaden – samt teknikgrupperna 

• 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  - tom juni 22 

• Anna Lena Larsson Simskoleansvarig 

Operativt ansvarig för simskolan och visst kansliarbete. Avslutade sin tjänst i september. 

• Emil Nilsson Simtränare 

 Simtränare med ansvar främst för Sum- Simgrupperna. 
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Simtränare och simlärare   
 
Teknik & tävling  

Elin Eriksson 

Axel von Goës 

Mikael Sjöberg 

Matthias Seel 

Tian Ren 

Emilia Forsberg 

Stella Alin 

Per Edelholm 

Lee Williams 

Simon Sjödin 

Patrica Lambertstam 

Ivan Quiroz Pinaya 

Linnea Wiberg 

Marton Kisbalazs 

Andreas Wiberg 

Jon Hilander 

Rose Li 

Robin Suves 

Molly Ju 

Felicia Lundberg 

Hans Sjöstrand 

Antonio Aguilar Gutiérrez 

Ylva Lindén 

Jennifer Ulmgren 

Dina Larsson 

Amanda Lindberg 

Amanda Björklund 

Alexandra Kanhamn 

Johan Lennerthson 

Svitlana Chernina 

Astrid Albertsson 

Tove Pettersson 

Tanja Karjanmaa 

Erik Olsson 

Anton Forsberg 

Charlotte Loid 

Emma Ahlström 

Emelie Kling 

Karl Lingham 

Fredrik Jansson 

 

Vuxensim och Masters 

Mimmi Kvissberg 

Caroline Magnusson 

Annika Östman 

Nina Lorenzen 

Christine Uhlander 

Agneta Berg 

Annette Sjöström 

Anna 

Tommy Aspegård 

Peter Pärlklo 

Arne Strid 

Marcus Pellfolk 

 

Tränare simskolan Abedeh(Monica)  

Tajik Alma Wikman  

Amanda Göthe  

Anais Myrin  

Anna-Lena Larsson  

Ansh Dua  

Anton Jederström Hansson  

Astrid Ståhl  

Augusta Hedlund  

Bashir Alkurdi  

Cecillia Wang  

Chatarina Grimming  

Elias Pakvis  

Elin Timbäck  

Elsa Lövefors  

Embla Thorgrimsdottir  

Emila Almert  

Emily Lundgren  

Emma Olsson Sande  

Erik Zhou  

Erik Åstrand  

Ester Turvall  

Filip Östlund  

Fredrik Håkansson  

Ganna Drwevytska  

Hanna Johansson  

Hans sjöstrand  

Hollie Honey  

Ida Breyer Hedberg  

Ida Jakobsson  

Ida Lindqvist 

Isel Mellbourn  

Izabella Lamberstam  

Johannes Rappe  

Leon Tornström  

Leya Bardach  

Lily Blomberg  

Linn Selberg  

Loke Törnström  

Majken Sköld  

Maria Enocksson  

Marton Kisbalazs  

Mary Egelstam  

Matilda Hammargren  

Matilda Schibbye  

Molly Ju  

Molly Schibbye  

Nicole Suhoschi  

Nova Passell Fröberg  

Olivia Hedlund  

Olivia Wahlqvist  

Paula Catimbang  

Philippa Elmenhold  

Sara Akbarian  

Sofia Ekman  

Stella Bråkenhielm  

Tiajin (Shasha) 

Luo Tilda Svärd  

Tyra Törnqvist  

Whilda Göransson  

Wilma Gyllenhammar Sjöström 

 

 

 

Representation    
• Svenska Simförbundet, SSF-årsmöte:  Mats Lennerthson  

• Svensk Elitsimning, SES-möten:  Miska Suves, Annette Hällqvist 

• Stockholms Simförbund, SDF-möten:  Mats Lennerthson 

• Kungsettans Bingoallians:   Mats Lennerthson 

• Täby kommun, ny simhall:   Håkan Persson, Mats Lennerthson 

• Vallentuna kommun:   Mats Lennerthson, Agneta Timbäck 
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Uppdrag i andra organisationer            
• Per Edelholm ingår i och har haft personligt uppdrag i Simkommittén i Stockholms simförbund under 2022, ett uppdrag som 

avslutades under 2022. 

• 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 2022. 

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 2022 har klubben haft representation vid nedanstående utbildningar och konferenser: 

• Hjärt & lungräddning    

• Grundutbildning för tränare. SISU   

• Simassistent. Stockholm Simförbund   

• Siminstruktörsutbildning 2-8 år. Stockholm Simförb.  

• Siminstruktörsutbildning 7-13år. Stockholm Simförb.   

• Licenskurs-Att leda barn    

• Tävlingsfunktionär    

• Distriktfunktionär. Stockholm Simförbund  

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

• Simidrottskonferensen     

• Coach2Lead Idrott    

Vår verksamhet  
Följande verksamhetsplatser har rymt vår verksamhet under 2022: 

• Tibblebadet,Täby   - simning, simskola – Tom 27 november 

• Täby Simhall   - simning, simskola – från 28 november 

• Norskogsbadet, Täby  - sommarverksamhet, simskola 

• Kvarnbadet, Vallentuna   - sommarverksamhet, simskola, simning 

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 2 634 registrerade medlemmar vid utgången av 2022. 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

0-6 år 475 476 478 419 487 468 894 963 946 

7-20 år 658 692 736 690 697 698 1 348 1 389 1434 

21 år - 119 97 139 126 96 115 245 193 254 

Totalt 1 252 1 265 1353 1 235 1 280 1281 2 487 2 545 2634 

 

Medlemskategorier 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Familj 307 238 - - - - 

Ungdom 1 704 1 790 2 174 2 261 2 330 2377 

Senior 247 226 313 223 212 254 

Ständig 3 3 3 3 3 3 

Totalt 2 261 2 257 2 490 2 487 2 545 2634 

 

Medlemsavgift 

Medlemsavgifterna har under 2022 varit: 

• Ungdomsmedlemskap 150kr 

• Seniormedlemskap 200 kr 

 

Medlemsutveckling 2006 - 2022 

År Antal År Antal År Antal År Antal År Antal 

2006 1 154 2010 1 829 2014 2 227 2018 2 257 2022 2634 

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 2022 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 

• Taco Bar Täby C 

• Riksbyggen 

• Ica Kvantum Täby C 

• Apollo 

 

Samarbetspartners: 
• Kansliet AB 

• Medley 

• Täby 

kommun 

• Vallentuna 

kommun 

 

 

Täby Sim framför 

ett stort tack till 

samtliga!    
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UTMÄRKELSER 
Bröderna Walheims pris 
Daniel Pekka Räisänen 
879 FINA-poäng 200m bröstsim 

2:11.63, SM/Para-SM/JSM (50m), 

Linköping  

 

Årets torped 
Elin Javehed 
583 FINA-poäng, 100m frisim 

1:01.87, Sum-Sim riks (50m), 

Norrköping  

Albin Holmgren 
404 FINA-poäng 100m frisim 

1:00,64, Sum-Sim regionfinal, Stockholm. 

 

Årets simmerska 
Emmy Hellkvist 
Med dunder och fart slår hon till på årets första 

GP och kvalificerar sig till årets höjdpunkt 

europeiska ungdomssimmare – EYOF. Väl där 

bärgar hon hem en silvermedalj. På 

hemmaplan har hon även haft fina framgångar på Sum-Sim-, 

JSM och SM-nivå.  Guldmedaljer på Sum-Sim- och JSM- kan 

med en bronsmedalj på SM. Hon är vetgirig, noggrann med 

små detaljer och vill finna den rätta känslan för snabbare 

simningar. 

 

Året simmare 
Daniel Pekka Räisänen  
Efter idogt nötande i bassängen får han 

under sitt fjärde college-år en rejäl skjuts i 

utvecklingen. Han kvalificerar sig individuellt 

till det största collegemästerskapet NCAA 

och är med och slår flertalet skolrekord för 

sitt lärosäte Penn  State. Han når också stora 

framgångar nationellt där han vid SM/Para- SM/JSM i 

Linköping sopar rent på alla tre bröstsimsdistanserna. 

Äntligen har noggrannhet i förberedelser, träning och 

återhämtning bringat stora framgångar och han gör 

sommaren 2022 sin internationella landslagsdebut i 

seniorsammanhang vid EM i Rom. Med sitt intresse för 

andras framgångar och sin seriositet i och utanför 

bassängen är han en vägvisare för många.  

 

Året komet 
Troy Sevonen  
Med en mycket god inställning och 
attityd har han under året skaffat 
sig en bred repertoar i 
simbassängen. Han visar allsidighet 
i både simsätt och distans.  
Resultatframgångarna har visat sig på allt från medley-
grenar till långt frisim. Med medaljer på Sum-Sim och en 
debut i SM/JSM-sammanhang har han ett framgångsrikt år 
bakom sig. Att addera till träningsprocessen och 
tävlingsprestationerna ska tilläggas att han är en fin kamrat 
med vänligt bemötande och en härlig träningsglädje som 
smittar av sig.   
 

Årets Masterssimmare  
Caroline Magnusson  
Målinriktad, analytisk och viljestark är 

denna fantastiska simmare. Hon är också 

en omtänksam, tonårsivrig och 

bastusnackandes simmarvän. Med stor 

kunskapslystenhet är hon engagerad i allt 
inom simningen – träning, tävling, och allt det härligt sociala 

runt omkring. Förutom egen simträning, erbjuder hon 

mastersimmarna ”sprintande pass” och vuxencrawl-
simmarna diverse tips och trix. Allt utifrån tidigare 

erfarenheter inom olika sporter på elitnivå. Under året har 

rekorden för denna vinnarskalle varit flera, både individuellt 

och i lagkapper, såväl i Sverige som internationellt. Årets 

yttersta topprestation blev guldmedaljen på 50 bröstsim 

under Masters-EM i Rom. ”Inget är omöjligt” om man heter 

… Caroline Magnusson.”.

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 
Internationella tävlingar och uppdrag  
  
Europamästerskapen i simning, 11-18 augusti, Foro Italico, Rom, Italien  
Daniel Pekka Räisänen   
  
Europa juniormästerskapen i simning, 5-10 juli, Bukarest, Rumänien   
Mathilda Sandberg  
  
Europaungdoms-OS i Banská Bystrica 24-30 juli  
Emmy Hällkvist   
  
Nordiska mästerskapen (25m) i Bergen den 10-12 december   
Emmy Hällkvist   
 
Täby Sim-simmare i USA under 2022  
Cornelia Jerresand  
Niklas Nyblom  
Jennifer Nyblom  
Esther Rydbeck Nordén  
Daniel Pekka Räisänen  
Simon Seel  
Thilda Ström  
  
Landslagsuppdrag  
Mathilda Sandberg blev uttagen till träningsläger juniorlandslaget, Teneriffa (februari) och träningsläger juniorlandslaget, Mallorca 
(maj). Emmy Hällkvist blev uttagen till träningsläger EYOF, Mallorca (maj).  
 

Nationella tävlingar 
 

SM/JSM, 29 juni-3 juli, Linköping  
Guld  
Daniel Pekka Räisänen, 50m bröstsim SM   
Daniel Pekka Räisänen, 100m bröstsim SM   
Daniel Pekka Räisänen, 200m bröstsim SM  
Emmy Hällkvist, 100m fjärilsim JSM 
 
Silver  
Mathilda Sandberg, 50m fjärilsim JSM 
Täby Sim lag - Noah Juhlin Fredriksson, Hugo Westholm, 
Emmy Hällkvist, Jennifer Nyblom, 4x100m medley JSM 
 
Brons  
Emmy Hällkvist, 100m fjärilsim SM 
Emmy Hällkvist, 50m frisim JSM 
Noah Juhlin Fredriksson, 50m ryggsim JSM 
 

Sum-Sim, 13-17 juli, Norrköping  
Guld  
Emmy Hällkvist, 100m fjärilsim F13-14 år  
Erik Risland, 50m fjärilsim P16 år  
Leo Güleryüz, 50m frisim F16 år   
Troy Sevonen, 400m frisim P13-14 år   
Troy Sevonen, 200m medley P13-14 år  
Täby Sim lag - Elin Javehed, Nora Mikalsen, Emmy Hällkvist, 
Emilia Rylander, 4x100m frisim F13-14 år  
Täby Sim lag - Elin Javehed, Lily Dymling, Emmy Hällkvist, 
Nora Mikalsen, 4x100m medley F13-14 år  

 
Silver  
Emma Alsén, 100m frisim F15 år  
Emma Alsén, 400m frisim F15 år  
Emma Alsén, 100m fjärilsim F15 år  
Leo Güleryüz, 50m ryggsim P16 år  
William Lagerlöf, 200m fjärilsim P15 år  
William Lagerlöf, 100m frisim P15 år  
William Lagerlöf, 100m fjärilsim P15 år  
 
Brons  
Eric Risland, 200m medley P16 år   
Leo Güleryüz, 50m fjärilsim F16 år   
Täby Sim lag - Robin Suves, William Lagerlöf, Leo Güleryüz, 
Sixten Ersson, 4x200m frisim, P15-16 år  
Täby Sim lag - Leo Güleryüz, Eric Risland, William Lagerlöf, 
Sixten Ersson, 4x100m medley, P15-16 år  
Täby Sim lag - Caitlin Lenstad, Nora Mikalsen, Elin Javehed, 
Emilia Rylander, 4x200m frisim, F13-14 år  
 

SM/JSM, 23-27 november, Stockholm,  
Guld  
Emmy Hällkvist, 50m fjärilsim JSM 
Emmy Hällkvist, 100m fjärilsim JSM 
Noah Juhlin Fredriksson, 50m ryggsim JSM 
Täby Sim lag - Mathilda Sandberg, Moa Nyblom, Emmy 
Hällkvist, Tindra Karjanmaa, 4x50m medley JSM 
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Silver  
Emmy Hällkvist, 100m fjärilsim SM 
Mathilda Sandberg, 50m fjärilsim JSM 
Mathilda Sandberg, 100m fjärilsim JSM 
Mathilda Sandberg, 50m ryggsim JSM 
Mathilda Sandberg, 100m medley JSM 
Noah Juhlin Fredriksson, 100m ryggsim JSM 
Täby Sim lag - Emmy Hällkvist, Mathilda Sandberg, Filippa 
Bolling, Tindra Karjanmaa, 4x50m frisim JSM 
Täby Sim lag - Mathilda Sandberg, Tindra Karjanmaa, Emma 
Alsén, Emmy Hällkvist, 4x100m frisim JSM 
Täby Sim lag - Mathilda Sandberg, Moa Nyblom, Emmy 
Hällkvist, Tindra Karjanmaa, 4x100m medley JSM 
  
Brons  
Emmy Hällkvist, 50m fjärilsim SM 
Emmy Hällkvist, 100m frisim JSM 
Mathilda Sandberg, 100m medley SM 

   

Sum-Sim, 16-18 december, Helsingborg  
Guld  
Emmy Hällkvist, 100m frisim F13-14 år   

Emmy Hällkvist, 200m frisim F13-14 år  
Emmy Hällkvist, 400m frisim F13-14 år 
Emmy Hällkvist, 100m fjärilsim F13-14 år   
Emmy Hällkvist, 100m ryggsim F13-14 år  
Emmy Hällkvist, 200m medley F13-14 år   
Leo Güleryüz, 50m frisim P16 år  
Täby Sim lag - Elin Javehed, Emilia Rylander, Emmy Hällkvist, 
Nora Mikalsen, 4x100m frisim F13-14 år  
 
Silver  
Leo Güleryüz, 100m ryggsim P16 år 
Troy Sevonen, 200m frisim P13-14 år  
Troy Sevonen, 400m frisim P13-14 år    
Troy Sevonen, 200m medley P13-14 år  
William Lagerlöf, 200m fjäril P15 år  
 
Brons     
Leo Güleryüz, 100m frisim P16 år  
Troy Sevonen, 100 frisim P13-14 år  
William Lagerlöf, 100m fjärilsim P15 år  
Täby Sim lag - Leo Güleryüz, William Lagerlöf, Sixten Ersson, 
Erik Risland, 4x100m frisim P15-16 år

 

 

Svenska åldersklassrekord 
Emmy Hällkvist har under året satt fem svenska åldersklassrekord för flickor 14 år; på kortbana i 50m frisim, 100m frisim, 50m 
fjärilsim och 100m fjärilsim, och på långbana i 50m frisim.  

 

 

Masters SM Sundsvall 
Med 19 simmare från Täby till Masters SM i Sundsvall i mars så blev klubben 3:e bästa klubb bland 51 deltagande klubbar. Täby 
tog 22 guld, 22 silver och 17 brons. På 4x50m medley damer 240 år så slog Täby Sim svenskt- och nordiskt rekord. Simmade i 
laget gjorde Christina Lorenzen, Mimmi Kvissberg, Christine Uhrlander och Caroline Magnusson. Svenska rekord sattes av Linus 
Magnusson  på 50 fjäril i klassen 30–34 år och av Harald Kruger på 400 medley i klassen 55-59 år.  

 

Master EM i Rom 
På Europeiska Masters mästerskapen i Rom i månadsskiftet augusti/september deltog 6 deltagare från klubben, Caroline 
Magnusson, Christina Lorenzen, Mimmi Kvissberg och Tina Sandulf samt Harald Kruger och Johan Carlén (sistnämnda fick 
avbryta eftrer första loppet p g a sjukdom). Flera fina placeringar bland de 8 bästa och guld på 50 bröstsim i klassen 65-69 år av 

Caroline Magnusson.  
 

Nordic Open Masters Färöarna  
På Nordic Open i oktober åkte Tina Sandulf och tog där 4 guld på 4 starter.  

 

Klubbrekord under 2022 
• Daniel Räisänen 200 br (50m) 2:11:63            SM Linköping 

• Daniel Räisänen 100 br (50m) 1:00:36            SM Linköping 

• Daniel Räisänen 50 br (50m) 28:05                  SM Linköping 
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Klubbmästerskap 2022 
 
Efter en snabb och något tumultartad flytt arrangerades till slut KM i Täby Simhall. I nästa 

50 år har vi arrangerat KM i Tibblebadet och hade här planerat för ett bra och fint avslut 

med dunder och brak. När sen blir nu, blir heller inte allt som planerat. Ett mycket snabbt 

agerande från vår Arrangemangskommitte gjorde att vi kunde köra ett mycket lyckat 

klubbmästerskap i Täby Simhall. Trots allt nytt flöt arrangemanget på bra och vi kunde 

summera och glädjas åt ett stort deltagarantal med många mycket bra simningar som 

resulterade i ett antal KM och Personliga rekord. Glädjande var att representationen var 

stor från yngsta klassen till våra mest seniora simmare från vuxengrupperna och Masters 

Tävling. 

 

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 under stort jubel korades. 

 

Klubbmästare 2022 

Damer Klass C  Elin Javehed 

Damer Klass B  Emma Ahlsén 

Damer Klass A  Mathilda Sandberg 

Herrar Klass C  Troy Sevonen 

Herrar Klass B  Sixten Ersson  

Herrar Klass A  Noah Juhlin Fredriksson 

 

 

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 och invigning i Täby Simhall som vi 

ville ha.  

  

Under KM brukar vi passa att uppmärksamma våra simmare som slagit rekord, erhållit Täby Sims utmärkelser för framgångsrikt 

simmande under 2021 eller deltagit i olika landslagssammanhang mm. Nu gick inte det då SumSim avgjordes helgen efter KM. 

Utdelning blir istället på Årsmötet 20 mars. Vi passade däremot 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 2022 års KM blev en härligt och trevlig avslutning på simmaråret! 
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KOMMITTÉER
SIMKOMMITTÉN   
Under 2022 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 
Vårsimiaden avgjordes med en deltävling i tre simhallar och 
finaler som integrerades med DM i Nälstabadet. I samklang med 
RF´s direktviv för tävling för barn 12 år och yngre räknades inga 
poäng under vårsimiaden.  
Seriesim ställdes in helt under 2022. 

. 

Täby Sims resultat i division 1 
2022 Inga poäng räknades  

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 

 

 

Läger 
Hemmaläger  
UGP & Sum-Sim 2 | 28 februari - 4 mars  
Simiaden & Teknik Guld | 28 februari - 4 mars  
UGP | 11-15 april  
Sum-Sim, Sr & Jr | 11-15 april  
Simiaden & Teknik Guld | 31 oktober - 4 november  
  
Uppstartsläger  
Sr & Jr | Norge, 28 juli - 1 augusti  
 

UGP & Sum-Sim | Skebokvarn, 11-14 augusti  
Simiaden & Teknik Guld | Fagersta, 8-11 augusti  
  
Träningsläger  
Sum-Sim, Sr & Jr | Lanzarote, 28 februari - 7 mars  
Simiaden | Flen, 11-14 april  
SM/JSM & NIU | Makarska, Kroatien, 28 oktober - 5 november  
Sum-Sim | Hódmezővásárhely, Ungern, 29 oktober - 6 november  
  
Tävlingsläger  
Sum-Sim | Landskrona, 25-29 maj  
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NIU – Nationell Idrottsutbildning & IA – Idrotts Alternativ 
Under 2022 har Täby sim i samarbete med Tibble Gymnasium erbjudit NIU för sjätte året samt LIU åttonde året i rad. 

 

Tränaruppdrag  
Jennifer Ulmgren uttagen som ledare till European Youth Olympic Festival (EYOF). Banská Brystika, Slovakien.  
 

Kompetensutveckling 
Tränare har erbjudits och utfört tränarutbildning enligt utbildningsplan.   
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BREDDKOMMITTÈN 
Simskola 
Vår simskola är mycket populär och antalet barn som lär sig att 

simma med oss fortsätter att öka. Under 2022 hade vi 12% fler 

deltagare än året innan. Täby Sims simskola följer Svenska 

Simförbundets Simlinje med sju nivåer. Vi har haft 2 kursstarter per 

termin och totalt omkring 850 simmare fördelat på 90 grupper i gång 

per vecka.   

Sommarsimskola 
Under juni, juli och augusti 2022 hölls intensivkurser i Tibblebadet, 

Norskogsbadet, Kvarnbadet, Toftesta Holme och Bergsjön. De två 

föregående pandemi-somrarna har vi haft en stor ökning i antalet 

deltagande barn. I år kunde vi märka att färre stannade hemma 

under semestern och att resandet åter kom i gång. Antalet elever i 

simskolan var näst intill 700, vilket är 15% lägre än 2021. Värt att 

notera dock är att totalen landade på samma nivå som 2020 och 24% 

över 2019.  

Teknikskola 
Teknikskolan är uppbyggd enligt Svenska Simförbundets Simlinje och är indelad efter Simförbundets tekniknivåer: Guld, Silver 
och Brons. På alla nivåer samlar vi även de lite äldre barnen i separata grupper så att det blir socialt roligare när man får umgås 
med jämnåriga. Under året har vi jobbat för att skapa en naturlig och smidigare övergång från simskolan till teknikskolan. Nytt 
för 2022 är också att vi skapat ett ”Motionsspår”. Det är samma upplägg som övrigt i Teknikskolan men utan deltagande i 
tävlingar. Självklart har barnen möjlighet att byta till det vanliga spåret om de skulle bli tävlingssugna och vice versa. Totalt har vi 
haft ca. 340 barn i vår verksamhet vilket är en 5% ökning jämfört med föregående år.  
 
Lägerverksamheten under loven var pausad under pandemin men 2022 har det åter varit full fart. Under sport- och höstlovet 
ordnade vi läger för alla i Teknikskolan och under påsklovet hade Teknik Guld ett dagläger. Summercamp för simmare i 
Teknikskolan och Simiaden anordnades under 3 veckor (v25-27) med totalt 90 deltagare. Höstens uppstartläger hade Teknik 
Guld tillsammans med Simiaden simmare i Fagersta under en långhelg i augusti.   

 

Det flexibla upplägget av träningspass som vi testade under 2021 har vi gjort permanent inom Teknik Guld och Silver. Det 
innebär att deltagarna har baspass, som de inte kan byta bort, och tillvalspass, som de får välja emellan. Det här möjliggör att 
simmarna lättare kan hålla på med andra idrotter, vi har högre närvaro och att simmarna inte tappar så många träningspass i 
simningen.  
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Utmanaren och andra tävlingar 
Utmanaren är en intern tävling för alla teknikgrupper. Utmanaren är tävlingen där alla 
tävlar mot sig själva och sina egna tider. Konceptet är framtaget av Svensk Simidrott, och 
ska verka för att vara ett verktyg för föreningar att arrangera inspirerande, motiverande och 
lekfulla tävlingstillfällen för nybörjare.  
 
Tävlingen arrangeras vanligtvis 2 ggr/termin men 
tävlingen har pausats under pandemin. 2022 
kunde vi äntligen börja köra Utmanaren igen. Det 
blev en enklare variant i februari men i maj, 
september och november körde vi enligt 
ordinarie upplägg. De sanktionerade tävlingarna i 
och runtom Stockholm är också åter i gång vilket 
är både roligt och viktigt för simmarna. Det är 
främst simmare i Teknik Guld som erbjuds 
möjlighet att delta i externa tävlingar.  

 

Övrig verksamhet Simkunnighet och 

Vuxenträning 

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 2022 har vi bibehållit kvalitén på 
simundervisningen med två simtränare vid varje lektionstillfälle. Totalt 102 elever deltog i 
verksamheten.  

  

Vuxenverksamhet 
Fokus för verksamheten har varit att hitta närvarande, stabila och kunniga tränare. Något vi lyckats väl med under året. Det har 

lett till att vi har en röd tråd också i vuxenverksamheten som sträcker sig från Simskola – Crawl och till träningsgrupperna.  

 

Vuxensimskola 

Vi har drivit vuxensimskola både på Tibblebadet, Täby Simhall och Kvarnbadet. Totalt har 77 deltagare passerat vår 

simskoleverksamhet. Några har också gått vidare till vuxencrawl. 

 

Vuxencrawl 

Vuxencrawl är för de som vill lära sig eller förbättra sitt crawl. Vuxencrawl består av 3 nivåer, nybörjare, fortsättning och 

avancerad. 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 9 ggr per kurs och många går flera kurser efter varandra. Fortsättnings- och avancerad nivå är för de 

som kommit en bit och lärt sig crawltekniken. Några kommer direkt från nybörjargrupperna och andra har simmat själva och vill 

utveckla simtekniken. Även de här grupperna simmar 9 ggr per kurs och många återkommer på flera kurser. 

 

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. Vi erbjuder fyra träningstillfällen per vecka.   
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ARRANGEMANGSKOMMITTÈN  
Arrangemang  
2022 drog tävlandet i gång igen med full kraft. Bara veckor efter att regeringen hade brutit alla restriktioner stod vi värdar för 
UGP i mars. Det har varit tufft att dra i gång igen efter de uppehåll vi har tvingats till under pandemin. Att arrangera tävlingar 
bygger på att ett starkt familjeengagemang och en stor frivilliginsats. Att direkt efter en lång pandemiperiod då föräldrar har 
behövts vänligt men bestämt visas ut ur simhallen under träning och ”race”, när de inte har fått gå kurser, inte småprata med 
varandra på läktaren har varit extremt utmanande.   
 
Vi har under året fått in fyra nya medlemmar i ArrKom. Många föräldrarna har lärt sig nya saker och fått nya vänner i Täby Sim. 
KM genomfördes i Nya Täby simhall. Det gick bra, trots att vi hade flyttat in med träningarna bara två veckor innan och de sista 
teknikdetaljerna kom på plats bara tre dagar innan tävlingen. 
      
Under 2022 har vi arrangerat 8 tävlingar över 18 Pass, med totalt 5387 anmälda starter:    

• 11 februari, Fredagsmys med 54 anmälda starter över 1 Pass  

• 18 februari, Fredagsmys med 66 anmälda starter över 1 Pass  

• 12-13 mars, UGP med 1279 anmälda starter över 4 pass  

• 22 maj, Utmanaren med 516 anmälda starter över 1 Pass  

• 3-5 juni, TYR Invite med 2118 anmälda starter över 5 Pass  

• 11 september, Utmanaren med 216 anmälda starter över 2 Pass  

• 20 november, Utmanaren med 313 anmälda starter över 2 Pass  

• 11 december, KM med 825 anmälda starter över 2 Pass  

 

Funktionärer 
Agneta Timbäck har varit funktionärsansvarig under året även om hon bitvis var utlånad till Stockholms Simförbund. Vi är nu 75 
utbildade tävlingsfunktionärer, 17 distriktsfunktionärer och 2 klärkar. I och med att flera av dessa inte har kunnat träna under 
pandemipausen så har många varit ringrostiga och behövt extra stöd. Under 2022 har även licensen uppdaterats. För att få vara 
tävlingsfunktionär 2023 behöver alla förnya sina licenser, något som Agneta har jobbat hårt med mot slutet av året. Under 2022 
har Angeta Timbäck och Jonas Hogg hållit i två funktionärsutbildningar, en i maj och en i december. På dessa båda tillfällen har 
26 nya funktionärer utbildats. Vi har under året bestämt oss för att införa även en målsiffra för utbildade 
sekretariatsfunktionärer. För att arrangera en tävling behöver vi ha ett sekretariat. Målet är att ha 3 team, 18 utbildade 
sekretariats funktionärer för 2023.  
 

År Totalt Distriksfunktionärer Tävlingsfunktionärer 

2022 92 17  75 

2021 92 16  76  

2020 77 15  62  

2019 90 12  78 
 

Tävlingsfunktionärer som tjänstgjort 2022 (53st)
Sara von Goës  

Per Ersson 

Rikard Olsson 

Åsa Humble 

Per Fredriksson 

Stefan Bolling  

Peter Bergvall 

Ylva Lörinc 

Jan Grund Pedersen  

Anna Julin Fredriksson 

Mikael Nordén 

Annika Holmgren 

Anette Hällkvist 

Charlotte Borgfors 

Rikard Ellbrant 

Richard Spens Clason 

Anna Czajkowski Mikalsen 

Jeanette Lundström 

Åsa Thermaenius 

Rose-Marie Larsson 

Josefin Watson 

Göran Berndtsson 

Therese Franzén 

Anna Härning-Nilsson 

Roger Steen 

Peter Edhäll 

Joakim Dymling 

Michele Costa 

Björn Axelsson 

Lollo Darin 

Filip Christensson 

Oskar Hedlund 

Maria Björk 

Patricia Hamilton 

Anna Magnfält  

Magdalena Hjelm Elf 

Evelyne Reinius 

Dan Smids 

Anna Uddhammar 

Jon Falkare 

Sara Falkare 

Elisabeth Kinnman 

Andreas Thoresson 

Daniel Ivansson 

Magnus Bäckgren 

Martin Holmgren 

Ciprian Pop-Comanici  

Lotta Berglund 

Naceur Dogui 

Li Tang 

Lars von Goës 

Åsa Sjöström  

Haiyue Zhang 
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Distriktsfunktionärer som tjänstgjort 2022 (17st)
Agneta Timbäck 

Jonas Hogg  

Peter Gustavsson 

Anne Pekula 

Peter Grundin 

Christian Nyblom 

Mattias Rylander 

Annika Östman 

Johanna Sandberg 

Johanna Allert 

Marcus Sevonen 

Patricia Lamberstam 

Valle Kamakin 

Staffan Berg 

Markus Lagerlöf 

Tomas Lenstad 

Emily Klinga Klärk 

Behöriga att utbilda nya funktionärer (2st) 

Agneta Timbäck och Jonas Hogg  

 

Sekretariatfunktionärer som tjänstgjort 2022 (9st)
Rikard Wettle  
Miska Suves 
Mats Javehed 

Fredrik Lilliesköld 
Marianne Steen 
Jan Bebenek  

Johan Carlén 
Johan Lissvik 
Mayank Mohta  

 

Speakers som tjänstgjort under 2022 (12st) 
Malin Hlawatsch 
Sofia Wahlqvist 
Johanna Zetterström 
Peter Messner  

Annika Björklund 
Tien Ren 
Maja Thermaenius 
Marcus Elander 

Daniel Björklund 
Harshi Wanasinghe 
Ulrika Berglund 
Magnus Härning-Nilsson  

 
Under 2022 har vi också vid flertalet tillfällen lånat ut tävlingsfunktionärer till andra klubbar, de flesta av nedan nämnda har 
tjänstgjort vid flera tävlingar och flera pass.   
 

De som har ställt upp för andra klubbar är (11st)  

Mattias Rylander 
Johanna Allert 
Marcus Sevonen 
Patricia Lamberstam 

Emily Klinga 
Per Ersson 
Jan Grund Pedersen 
Annika Holmgren 

Rose-Marie Larsson 
Peter Edhäll 
Michele Costa  
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MASTERSKOMMITTÈN  
 
Masters Tävling består i huvudsak av simmare från 25 års ålder och äldre. Den äldsta simmaren i gruppen är 73 år. Ett fåtal yngre 
simmare deltar också dvs de som är mellan 20 och 24 år, s.k. Pre-Masters.  Masters Tävlings har under 2022 tränat 4 ggr/vecka i 
Tibblebadet. Masters Tävling har haft 38 registrerade simmare under vårterminen och 34 registrerade simmare under 
höstterminen. Våra träningar har på ett inspirerande sätt letts av våra tränare Peter Pärlklo, Arne Strid, Marcus Pellfolk och 
Caroline Magnusson. 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. 
    
Med 19 simmare från Täby till Masters SM i Sundsvall i mars så blev klubben 3:e bästa klubb bland 51 deltagande klubbar. På 
Masters SM tog Täby 22 guld, 22 silver och 17 brons. På 4x50m medley damer 240 år så slog Täby Sim svenskt- och nordiskt 
rekord. Simmade i laget gjorde Christina Lorenzen, Mimmi Kvissberg, Christine Uhrlander och Caroline Magnusson. Svenska 
rekord sattes av Linus Magnusson  på 50 fjäril i klassen 30–34 år och av Harald Kruger på 400 medley i klassen 55-59 år.  
 
Europeiska Masters mästerskapen gick av stapeln i Rom i månadsskiftet augusti/september. 6 deltagare från klubben, Caroline 
Magnusson, Christina Lorenzen, Mimmi Kvissberg och Tina Sandulf  samt Harald Kruger och Johan Carlén (som oturligt nog bara 
hann med ett lopp innan han blev rejält sjuk). Flera fina placeringar bland de 8 bästa. Pricken över i:et blev Carolines guld på 50 
bröstsim i klassen 65-69 år. Utöver tävlingar blev det rekord i antal steg vi gick. Rom är en fantastisk stad att turista i med många 
sevärdheter och mysiga smala kullerstensgator som lockar till shopping och fika.  
 
Till Nordic Open Masters i oktober på Färöarna åkte Tina Sandulf och tog där 4 guld på 4 starter.  
 
Söndag den 27 november hölls Tibblebadets sista simträning någonsin, varvid Masters avslutade med skämtlagkapper och tårta.  
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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 72% av våra medlemmar är från Täby, 13 % från Vallentuna 

och 6 % från Danderyd. Övriga är utspridda på 10 kommuner i Storstockholm och övriga Sverige. 

 

Täby Simhall 

Under 2022 har bygget av den Täby 

Simhall fortsatt och färdigställts. Täby 

Sim har fortsatt arbetet med att 

försöka ha dialog med Täby Kommun 

ang. förutsättningarna i Täby Simhall 

ang. bassängtillgång, taxor och avgifter 

mm. Det har bla resulterat i två möten 

med kommunens ledande politiker och 

tjänstemän inom kultur och fritid 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. Vi har också tydligt redogjort för 

konsekvenser av den taxesättning Täby kommun tidigare beslutat om. 

 

När sen blev nu. 

Under drygt 10 år har olika konstellationer i klubben bidragit och medverkat till framtagandet av en ny simhall i Täby. Måndag 

28 november var därför ett magiskt datum för många, då vi körde vår första träning i Täby Simhall kl. 06,00 på morgonen. Innan 

dess har vi roddat en flytt från Tibblebadet, där vi på tre veckor, informerar, förbereder och flyttar all verksamhet mitt i 

terminen till Täby Simhall. Innan årsskiftet passade vi också på att arrangera KM i Täby Simhall. Ett strongt arbete från vår 

Arrangemangskommitté som med god assist genomförde arrangemanget på ett mycket bra sätt. 

Stort tack alla inblandade för ett underbart bra jobb, tålamod och leende. 
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Tibblebadet 

Efter nästan 50 år är det så dags att 

säga adjö av Tibblebadet. Tyvärr blir 

det varken KM eller avskedsfest i 

Tibble, då Täby kommun med kort 

varsel väljer att stänga badet för all 

verksamhet 27 november. Ett stort 

tack för alla år till Tibblebadet och en förhoppning att huset nu används till 

annan idrottsverksamhet. 

 

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 igen också 

arrangerat simskola i sjö, vid Toftesta Holme i Brottby och Kårsta. Vi har fortsatt den positiva dialogen med Vallentuna kommun 

och är nu också bidragsberättigad förening även i Vallentuna kommun. Vi fortsätter arbetet med att skapa bra förutsättningar 

för simskola och simträning i Vallentuna. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Förvaltningsberättelse, 2022  
Styrelsen har utöver konstituerande styrelsemöte haft sju protokollförda styrelsemöten under 2022.  Två nya ledamöter 
valdes in vid årsstämman i mars 2022.  Under 2022 har verksamheten återgått till normal aktivitet efter ett par mycket 
speciella år med restriktioner och alternativ träning på grund av pandemin. Även tävlingar har kunnat genomföras på ett 
normalt sätt och sommarens långbanetävlingar, som Sum Sim och SM, genomfördes med stora framgångar för klubben.   
 
Året har präglats starkt av förberedelser för flytt till Täby Nya Simhall, vilket också varit en viktig fråga på samtliga 
styrelsemöten. Under året har det också blivit tydligare hur kostnadsmodellen och tillgängligheten för Täby Sim skulle bli i 
den nya simhallen. Analysen av modellen visade en kraftfull negativ konsekvens för Täby Sim, så pass allvarlig att den 
skulle kunna äventyra klubbens överlevnad. Styrelsen har därför varit mycket aktiv med bearbetning av kommunen för att 
åstadkomma en rimlig modell som säkrar klubbens fortlevnad. Den 27 juni bjöds tjänstemän och politiker, bland annat 
kommunstyrelsens ordförande, in till ordinarie styrelsemöte där styrelsen förklarade konsekvenserna av föreslagen 
modell. Efter flertalet kontakter mellan klubben och kommunen skedde ett uppföljningsmöte den 28 september, på 
Kommunhuset, med samtliga ledamöter i Kultur- och Fritidsnämnden samt kommunstyrelsens ordförande där styrelsen 
återigen redogjorde för konsekvenserna för klubben och framlade ett eget förslag. Resultatet blev en justerad 
kostnadsmodell som fortfarande förutsätter kraftfulla höjningar av terminsavgifterna, men som innebär att klubben kan 
fortsätta bedriva verksamheten utan stort negativt resultat.  

 

Efter sent besked att all aktivitet skulle övergå till Nya Simhallen redan i november fick klubben snabbt ställa om och 
planera för verksamheten i den nya simhallen. Trots bristande information och oklara förutsättningar lyckades 
verksamheten flytta med mycket kort varsel. Det innebar att även KM genomfördes i den Nya Simhallen den 11 
december, trots minimal tid för planering och helt nya förutsättningar.    

 

Ekonomiskt utfall 2022 
Intäkterna 2022 nådde en rekordnivå på över 11 Mkr men var något lägre än budgeten. Simskoleverksamheten är den 
viktigaste intäktsbäraren och trots att intäkterna inte nådde upp till budget låg de över föregående år trots att 2021 var 
ett ovanligt starkt år för simskolan då framför allt sommarsimskolan gynnades när familjer stannade i Sverige på grund av 
restriktioner.  Klubben har också haft ovanligt stora trupper som kvalat till mästerskap, vilket har varit mycket positivt 
men som samtidigt inneburit ökade kostnader. Även lägerkostnader för tävlingsverksamheten var högre än budget och 
föregående år.  

 
Resultatet i klubben uppgick till –

218 Tkr 2022 vilket var -316 Tkr 

lägre än budgeten. Totalt sett 

uppgick intäkterna i föreningen till 

11 145 Tkr 2022, vilket är -595 Tkr 

lägre än budget men 1 668 Tkr 

högre än föregående år. 

Kostnaderna var 284 Tkr lägre än 

budget och 1 069 Tkr högre än 

föregående år. 

 
 

Utfall & budget Täby Sim    
  Utfall 2022  Budget 2022  Utfall 2021  

Rörelsens intäkter  11 145 494  11 740 060  9 477 849  

Material och varor  -4 244 028  -4 593 125  -3 234 179  

Bruttoresultat  6 901 466  7 146 935  6 243 670  

Övriga externa kostnader  -1 057 218 -1 044 900  -938 476  

Personal  -6 056 795 -6 003 980  -6 115 914  

Finansiella poster  -5 693   -2 802  

Resultat före disp/skatt  -218 241 98 055  -813 522  

Resultat  -218 241 98 055  -813 522  
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Resultat per verksamhet  
   Utfall 2022  Budget 2022  Utfall 2021  

Tävling  -4 109 469 -3 417 800  -3 312 471  

Bredd  1 531 019 933 800  717 348  

Simskolor  3 345 558 3 764 855  3 083 599  

Arrangemang  182 706 63 500  -98 869  

Kansli & avgifter  -1 168 055 -1 246 300  -1 203 129  

Totalt Täby Sim  -218 241  98 055  -813 522  
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Styrelsen för Täby Sim får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Beträffande information om veksamheten hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Föreningen har sitt säte i Täby.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Beträffande väsentliga händelser under räkenskapsåret hänvisas till verksamhetsberättelsen.

Flerårsöversikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 9 713 8 140 7 756 8 192
Resultat efter finansiella poster -218 -814 -201 189
Soliditet (%) 27,5 38,2 52,5 54,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.



Täby Sim
Org.nr 816000-2146

2 (6)

Resultaträkning Not 2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 409 150 388 150
Bidrag 1 329 641 1 321 912
Nettoomsättning 9 303 970 7 751 501
Övriga föreningsintäkter 102 734 16 286
Summa föreningens intäkter 11 145 495 9 477 849

Föreningens kostnader
Tävling- och träningskostnader -4 244 028 -3 234 179
Övriga externa kostnader -1 052 516 -938 348
Personalkostnader 2 -6 056 795 -6 115 914
Övriga rörelsekostnader -4 702 -129
Summa föreningens kostnader -11 358 041 -10 288 570
Rörelseresultat -212 546 -810 721

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 297
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 364 -1 917
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 057 -2 182
Summa finansiella poster -5 693 -2 802
Resultat efter finansiella poster -218 239 -813 523

Resultat före skatt -218 239 -813 523

Årets resultat -218 241 -813 522
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Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Handelsvaror och förnödenheter 14 826 41 845
Summa varulager 14 826 41 845

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 688 125 85 050
Övriga fordringar 376 624 26 433
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 668 005 649 221
Summa kortfristiga fordringar 1 732 754 760 704

Kassa och bank
Kassa och bank 3 543 151 3 583 976
Summa kassa och bank 3 543 151 3 583 976
Summa omsättningstillgångar 5 290 731 4 386 525

SUMMA TILLGÅNGAR 5 290 731 4 386 525
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Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 674 156 2 487 678
Årets resultat -218 241 -813 522
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 455 915 1 674 156

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 398 620 432 180
Skatteskulder 141 104 135 208
Övriga skulder 324 158 287 586
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 970 934 1 857 395
Summa kortfristiga skulder 3 834 816 2 712 369

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 290 731 4 386 525
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 3

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda
2022 2021

Medelantalet anställda 10 8

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 571 932 571 932
Försäljningar/utrangeringar -131 813
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 440 119 571 932

Ingående avskrivningar -571 932 -571 932
Försäljningar/utrangeringar 131 813
Utgående ackumulerade avskrivningar -440 119 -571 932

Utgående redovisat värde 0 0

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.
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