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Styrelsens berättelse
Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio ordinarie styrelsemöten och ett arbetsmöte (budgetmöte).
Arbetet har därutöver skötts via e-postdiskussioner och möten inom de olika kommittéerna.
Undertecknad fick förtroendet att bli omvald till ordförandeposten vid årsmötet mars 2016. Vi avtackade
Martin Ahlgren, som lett simkommittén på ett utmärkt sätt under flera år – tack, Martin! Jan Gyllenbok
valdes in i styrelsen och ledde simkommittén under våren och sommaren. I början av hösten fanns dock
ett behov att omfördela uppdragen i styrelsen och Elisabeth Dolmark trädde in som ledare för
simkommittén. Anna Jeppsson och Lars G Nilsson valde att avsluta sina uppdrag. Vi tackar dem för deras
värdefulla insatser i styrelsen. Anna har fullföljt sitt mångåriga uppdrag i försäljningskommittén genom
att driva shopen med glatt humör, energi och många, många timmars arbete tillsammans med sina
medhjälpare. Hon har dessutom varit vice ordförande i flera år. Styrelsen har arbetat i positiv och
konstruktiv anda.
När vi summerar 2016 ser vi ett händelserikt Hajen-år. Det har skett en generationsväxling i bassängen
och ett tränarskifte på kanten. Året inleddes med att Magnus Sjöberg tackade för sig efter många år i
klubben och Markus Olsson blev huvudtränare. Tillsammans med Kalle Jonsson och Mikael Lindell och
alla timanställda tränare har han lotsat våra simmare till nya framgångar under året. Våra helt unga
simmare får väl sägas, eftersom en del av de äldsta antingen lade badkläderna på hyllan eller har sökt
nya vägar för vidare utveckling. Tack till er alla för roliga minnen och fina framgångar i klubbens färger!
Desto roligare att se att många av våra ungdomar fortsätter som simledare i Hajen både parallellt med
och efter sin simkarriär.
Bland alla fina tävlingsframgångar står ju Petter Fredriksson deltagande i sim-EM, representerande
Simklubben Hajen, ut som något historiskt. Ja, det var ju såklart Sverige han tävlade för, men ändå…
Klubben noterade en fin framgång då vi gick upp till division 2 i Skånes Seriesim, en rolig lagtävling där
varje simmare som fullföljer sitt lopp tar ett antal poäng till sin klubb. Varje start är alltså betydelsefull!
Under året har vi haft fyra Sum-Sim-finalister; Joar Modig, Ella Laurén, Elsa Bitzén och Sara Nobrell. Per
Christerson, Emma Johansson, Johan Jönsson och Martin Rogmark deltog i JSM/SM. Och alla våra
simmare som satt ett – eller tio! - personliga rekord denna termin har tagit en seger, liksom den som
tagit sig i mål i sitt allra första simlopp! Grattis till er alla, fortsätt ha roligt i bassängen! Marie Fagermar
med en stab av simskoleledare ser till att vår simundervisning sköts på ett utmärkt sätt. Tack vare klokt
utnyttjande av våra bassängtimmar har vi nu plats för i princip alla barn som vill simma med oss, och
nyligen har terminen avslutats med pompa och simmärken! Simundervisningen är den viktiga basen för
vår verksamhet med simkunnighet som främsta mål. Men att många väljer simidrotten därefter är vi
glada för!
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Vi är bekymrade för vårt badhus. Styrelsen har haft upprepade kontakter med kommunen – dels för att
hålla oss informerade, dels framföra våra önskemål – avseende behovet av ett nytt, välfungerande
badhus. De mycket trista erfarenheterna från andra kommuner, där bad varit stängda under lång tid
borde leda till aktivitet! Alla simintresserade kommunbor uppmanas verka för att Lomma kommun även i
framtiden kommer att ha ett badhus för motion, familjesamvaro, simskola och simidrott!
Avslutningsvis ett mycket stort tack till alla ideellt arbetande Hajenvänner och våra sponsorer! En
förening står och faller med sina medlemmar och stödpersoner. Årets avslutande arrangemang med
klubbmästerskap och Luciatåg är ett fint exempel på vad alla goda krafter i klubben åstadkommer!
Läktaren var fylld till sista plats. Shopens ansvariga, kakbagare, luciatågsarrangörer, funktionärer,
hejande och hjälpande föräldrar samt ledare – allas insats är så viktig. Det är en klubbanda att vara stolt
över!

Cecilia Rogmark
Ordförande
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Simverksamheten
När vi tittar tillbaka på år 2016 kan vi konstatera att SK Hajen lägger ett historiskt och framgångsrikt år
bakom sig. Under året har vi haft mycket god resultatutveckling på alla nivåer med bland annat
deltagande på senior-EM. Nedan följer en kort resumé av verksamheten och de största tävlingarna under
året.

SM och JSM
SM/JSM i långbana avgjordes i år i Norrköping som en del av SM-veckan. Hajen hade fyra killar och en
tjej på plats, varav fyra av dem simmade individuellt. Emma Johansson simmade 50 ryggsim och tog sig
till en A-final där det blev 6:e plats med tiden 30,25. Petter Fredriksson tog flera medaljer på JSM och
SM. Det blev bland annat två guld på JSM på 100 och 200 rygg samt ett SM-silver på 200 ryggsim. Martin
Rogmark simmade JSM-final på 200 bröstsim där han även tog sin högsta placering med en 10:e plats.
Johan Jönsson simmade även an individuellt och gjorde det mycket bra. Det blev säsongsbästa på både
400 och 800 frisim. Killarna simmade även 4x200 frisim där det blev ett klubbrekord med tiden 8.09.39,
ett rekord som samma fyra killar hade satt året innan på SM. I laget simmade Martin, Petter, Per
Christerson och Johan. Det blev en fin 12:e placering för killarna.
Till vinterns SM/JSM i kortbana hade Hajen en simmare på plats. Martin Rogmark representerade Hajen i
Stockholm. Martin simmade alla tre bröstsimsträckor och slog personligt rekord på 2 av 3 lopp.

Sum-Sim (Svenska ungdomsmästerskap)
Sum-Sim i långbana avgjordes i Linköping och Hajen hade en deltagare på plats. Joar Modigh simmade
100 fjärilsim strax över det personliga rekordet.
På vinterns Sum-Sim riks i kortbana hade hajen 3 simmare kvalade. Ella Lauren, Sara Nobrell och Elsa
Bitzén var det som representerade Hajen i Jönköping. Ella simmade 200 fjäril, Sara 200 frisim och Elsa
100 bröstsim. Bästa placering stod Sara för då hon blev 12: a i landet bland flickor födda 2002.

DM och JDM (Distriktsmästerskap)
Sommarens DM/JDM simmades i Simrishamn och Hajen hade en trupp på 11 simmare på plats under
tävlingarna. Vi tog totalt 6 st pallplatser där Emma Johansson tog 4 st guld på DM och Martin Rogmark
tog 2 st brons på JDM. I poängstriden blev Hajen 9:a.

Uttagna simmare till distriktslag/landslag
Petter Fredriksson representerade Sverige vid Europamästerskapen i London. Petter som gjorde debut i
seniorlandslaget gjorde det övertygande. Han simmade till sig 2 st semifinalplatser på 200 ryggsim och
200 medley. På 200 medley blev det även svenskt juniorrekord vilket han även slog på 100 ryggsim.
Petter representerade också Skånelaget vid tävlingen ISM i Berlin där Emma Johansson också var
uttagen. . Sara Nobrell -14 och Elsa Bitzén– 13 var uttagna på Skånesims Sum-Sim-läger under hösten.
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Seriesim
Hajen slutade som segrare i division 3 B när säsongen avslutades på våren och fick chansen att kvala upp
till 2:an. Efter ett väldigt jämt kval där det endast skilde 8 poäng mellan alla lag så stod Hajen som
segrare och fick en plats i division 2. Efter höstens två deltavingar ligger Hajen på en 6:e plats med knapp
marginal upp till 5: e.

Simiaden
Den stora Skånefinalen i Vårsimiaden avgjordes i Kristianstad. Hajen hade 46 individuella finalplatser
fördelat på 15 simmare, samt 8 lagkappslag. Resultatmässigt hade vi 7 st topp-6 placeringar individuellt
och vi hade två st 5:e platser i lagkapperna. Främsta placeringen var Elsa Bitzén – 13 på 100 bröstsim där
hon blev 2:a.

Övriga tävlingar (ett urval)
16 finaler vid Sydsim LC Sprint Meet.
Vi åkte i år till Göteborg och deltog på SERNEKE Swim Open. Det var en tävling med många fina resultat
för Hajens del och hela 80 % personliga rekord på 174 starter.

Simmare som tränar och studerar utomlands
Vi hade Per Christerson -20 som simmade och studerade i New York och St. Francis.

Lägerverksamhet
I år förlades årets sommarläger i Strömsnäsbruk igen. Det var ett väldigt uppskattat läger, tyckte både
simmare och tränare.
A och B gruppen var på ett läger i blåsiga Simrishamn direkt i anslutning med DM/JDM.
C och D gruppen var på ett helgläger i Valjeviken som var mycket uppskattat med bra träning.

Breddverksamheten
Sedan 2004 bedriver SK Hajen sin breddverksamhet i enlighet med Svenska Simförbundets Sim-linje. 2014
presenterade Simförbundet en ”ny” Simlinje och Simklubben Hajen fortsatte sitt arbete med att
implementera Simlinjen i verksamheten – ett arbete som pågår kontinuerligt. Från höst-terminen 2009
och fram till hösten 2014 hade SK Hajen ansvaret för all simskoleverksamhet i Lomma kommun,
undantaget skolsim, men från och med hösten 2014 öppnade Medley upp även för simskola. Tidigare har
de endast erbjudit verksamhet upp till 4 år, det vill säga baby- och minisim.
Breddverksamheten i SK Hajens Simlinje har följande nivåer: Baddare, Sköldpadda, Pingvin/Pingvin
fortsättare, Fisk/Fisk fortsättare. Totalt har drygt 600 barn deltagit i denna verksamhet under 2016 – detta
inkluderar såväl de barn som simmar under terminen som i vår intensivsimskola samt vårt sommarsim.
Drygt 60 personer har simmat med i Vuxenteknikskolan.
Verksamheten leds av våra engagerade och duktiga instruktörer. Nya ledare har tillkommit och några har
slutat. Intensivsimskola i maj/juni var fortsatt populär och 38 barn deltog fördelat på tre grupper. Återigen
erbjöd vi två perioder med sommarsim – vecka 24/25 och vecka 31/32 vilket innebar att drygt 100 barn
deltog.
Vi vill här passa på att rikta ett särskilt tack till alla våra ledare i verksamheten. Dessa ungdomar gör ett
fantastiskt jobb och utan dem hade vi stått oss slätt.
Simkommittén
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Tävlingsverksamheten
Under 2016 har SK Hajens tävlingskommitté arrangerat följande tävlingar:
•
•
•
•
•

Finn & Fiffi Arena Cup
Poängcupen
Hajaren
Klubbmästerskap
Bästa Fyran

Finn och Fiffi Arena Cup
2016 deltog 13st klubbar och det gjordes 820st starter i klubbens stora breddtävling. Det var en ökning
med 114 starter och ytterligare 3 klubbar jämfört med förra året. Samtliga deltagare fick diplom och till de
6 bästa i varje gren utdelades pris.

Poängcupen
2015-2016 års poängcup avgjordes i 5 deltävlingar, två på hösten och tre på våren. Poäng på loppen
delades ut enligt FINA:s poängtabell och prisutdelning hölls innan avfärd till sommarlägret i augusti.
Finalen var kombinerad med den sista Hajare tävlingen och Bästa Fyran tävling.

Hajaren
Hajaren är en intern tävling för de yngsta simmarna som gör barnen väl förberedda för tävlingar utanför
klubben. Finalen gick i början av maj tillsammans med Poängcupsfinalen.

KM och Luciasim
Årets klubbmästerskap blev en tävling med fina resultat. Genom att räkna ihop tiderna för de olika
grenarna fick vi fram de totala klubbmästarna. Det simmades också ett sprintmästerskap på 50m frisim
och familjelagkapp som i år blev en extra spännande tävling. Efter tävlingen så var det Luciasim, ca 40st
ställde upp i år och det var fantastiskt vackert. Vilka duktiga barn och ungdomar vi har.

Bästa 2:an, 3:an och 4:an
Tävlingen avgjordes tillsammans med Hajaren 2 i början av maj. Tävlingen är en lagkapp mellan olika
klasser och skolar i regionen.

Funktionärer
Under året utbildade sig två föräldrar till distriktsfunktionärer. Under våren 2016 utbildade sig ytterligare
två föräldrar till tävlingsfunktionärer samt en till distriktsfunktionär. Vi välkomnar tillskottet av både
tävlingsfunktionärer och distriktfunktionärer till klubben. Tävlingskommittén vill även passa på att tacka
alla nya och gamla funktionärer för en mycket god uppslutning till alla tävlingar samt att ni alla har
bidragit till en god och härlig stämning, utan er hade våra simmare inte haft några interna tävlingar.
Ser fram emot ett fantastiskt 2017 och 2018.

SK Hajens tävlingskommitté
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Sponsorverksamhet
Sponsringsläget har varit oförändrat från föregående år med två tillkommande sponsorer (Tetra Pak och
Alfa Laval) samt två som valt att lämna klubben. Utöver försäljning av skyltar har klubben även blivit
sponsrad med en laptop för användning att driva en av skärmarna i foajén på badet.
SK Hajen tackar alla sponsorer för era bidrag som hjälper oss att bidra till simkunnigheten i Lomma samt
träningsverksamheten för de något äldre barnen och ungdomarna.
I övrigt har sponsorverksamheten varit fokuserad på badhusfrågan i Lomma och genomfört ett antal
möten med kommunen för att säkerställa och tydliggöra SK Hajens behov och önskemål framåt. Detta
arbete fortsätter in i 2017.

SK Hajens Sponsor och PR kommitté
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Missiv årsredovisning
Här med överlämnas årsredovisning för SK Hajen, org.nr 8486001-3892, avseende räkenskapsåret 2016.
Resultatet för verksamhetsåret 2016 uppvisar en vinst om 481,48 kr. Föregående år uppvisades en vinst
om 1243,84 kr.

Eget kapital
Ingående balans 2016-01-01
Disposition av föregående års resultat
Förslag till disposition av årets resultat

112 446,10
1243,84
481,48
_____________________
114 171, 42

Utgående balans per 2016-12-31

Föreningens balans- och resultatrapporter avseende räkenskapsåret 2016 bifogas

Lomma den

13/2-2017

Cecilia Rogmark
Ordförande

Elisabeth Dolmark
Ledamot

Patrik Bitzén
Kassör

Johan Pantzar
Sekreterare

Robert Tretinjak
Ledamot

Maria Möller
Ledamot

Jan Gyllenbok
Ledamot
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