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Styrelsens berättelse 
 

Styrelsens berättelse  

Under verksamhetsåret har styrelsen haft tio ordinarie styrelsemöten och ett arbetsmöte (budgetmöte). 

Arbetet har därutöver skötts via e-postdiskussioner och möten inom de olika kommittéerna. Dessutom 

har vi under året haft ett extra årsmöte i syfte att justera styrelsen för att besätta alla kommittéposterna.  

I samband med årsmötet blev det en hel del förändringar med flera nya styrelsemedlemmar. 

Undertecknad fick förtroendet att väljas in som ordförande medan Jenny Vikman, Lars Gutenwik, Mårten 

Laurén och Ulrika Olsson valdes in på andra poster. Vi avtackade Cecilia Rogmark, Patrik Bitzén och Maria 

Möller som alla tre starkt bidragit i SK Hajens styrelse och i kommittéarbete under flera år. Strax innan 

sommaren 2017 hölls ett extra årsmöte där Jan Gyllenbok ställde sin plats till förfogande så att Pernilla 

Agardh kunde väljas in som försäljningskommitténs ordförande.  

Arbetet i styrelsen har under året skett i positiv och i konstruktiv anda.  

När vi summerar 2017 kan vi konstatera att vi detta år börjar kunna skörda frukten av stabilitet på 

tränarfronten. Markus Olsson har kommit in i sin roll som huvudtränare och driver tävlingsverksamheten 

tillsammans med Mikael Lindell, Kalle Jonsson och övriga timanställda tränare på ett förtjänstfullt sätt. 

Bokstavsgrupperna är välfyllda och det är snarare brist på bassängtid än brist på ungdomar som hindrar 

oss att växa ytterligare.  

 

Många unga simmare i bassängen börja visa sig i rena resultat. Till Sum-Sim finalen som sommaren 2017 

genomfördes i Malmö lyckades vi kvalificera fyra simmare medan vi till Sum-Sim riks som simmades i 

Eskilstuna under senhösten lyckades kvalificera två simmare. Det är Ella Laurén, Sara Nobrell, Elsa Bitzén 

och Thea Dahlqvist som svarat för dessa prestationer. Lite snöpligt tappade vi vår plats i division 2 i 

Skånes seriesim. Detta är en rolig lagtävling som genomförs med både pojkar och flickor i samma lag i 

åldrarna 15 år och yngre. Här kan man se lite av SK Hajens akilleshäl. Även om vi har duktiga pojkar i 

verksamheten så har vi alltför få. I flera av loppen har vi inte några simmare vilket gör att vi tappar 

många värdefulla poäng. Dock kämpade vi under hösten på i div. 3 och vi ligger inte många poäng ifrån 

att få kvala upp till div. 2 igen.  

 

Marie Fagermar med sin grupp av simskoleledare ser till att vår simundervisning sköts på ett utmärkt 

sätt. Det krävs ett enormt pusslande för att utnyttja all tillgänglig bassängtid och för att få in alla barn 

som vill lära sig simma med oss. Vi har under 2017 haft fulla grupper samtidigt som vi har en hanterbar 

kö till simskolan och det är riktigt kul att många barn fortsätter vidare upp i tävlingsgrupperna.  

2017 stora samtalsämne i styrelsen har annars varit turerna kring simhallen och kommunens ambition 

att sälja hallen. Medley, som de senaste åren drivit simhallen lämnade över driften i kommunens regi 

från 1/7, eftersom deras driftavtal upphörde att gälla.  
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Vi har under året haft en hel del konstruktiva mötet med kommunen, både tjänstemän och politiken, och 

har hittills fått bra gehör för våra önskemål. Bl.a. har vi kunnat flytta vårt kansli upp till simhallen vilket 

skapat betydligt bättre förutsättning för våra anställda att bedriva sitt arbete. Dessutom har vi under 

hösten fått möjlighet att använda gymmet för våra äldre simmare. Tyvärr kan vi inte få bekräftat dessa 

utrymmen som permanenta lösningar utan det är några av frågorna som måste drivas under 2018. 

Försäljningsfrågan av simhallen är en kommunal angelägenhet och det är Kommunstyrelsen driver 

frågan. SK Hajen har under 2017 skriftligen presenterat våra behov för att kunna driva vår verksamhet 

och det är viktigt att vi fortsätter med dialog så att våra behov tillgodoses även med en eventuell extern 

aktör.  

 

Slutligen så vill jag rikta ett tack till övriga ideellt arbetande och till våra sponsorer. Utan er kan vi inte 

driva vår förening. Detta summeras så väl i årets sista arrangemang där vi genomförde klubbmästerskap 

som avslutades med ett simmande luciatåg. Åter igen kan man se hur mycket man kan prestera med 

stort engagemang från er alla.  

 

Rikard Henriksson  

Ordförande 

 

  



   Årsberättelse Simklubben Hajen 2017 

6 
 

Simverksamheten 
När vi tittar tillbaka på år 2017 så kan vi se att vi har jobbat vidare med generationsskiftet vi hade året 

innan. Vi är nu en klubb som har flertalet deltagare med på ungdomsmästerskapen, vi börjar närma oss 

junior/senior mästerskapen och hoppas komma dit detta året. Nedan följer en kort resumé av 

verksamheten och de största tävlingarna under året. 

SM och JSM   

Hajen hade detta året ingen deltagare på SM/JSM  

Sum-Sim (Svenska ungdomsmästerskap)   

Till sommarens mästerskap hade Hajen 4 kvalade simmare. Dock kunde bara 3 st deltaga. Vi hade på 

plats Ella Laurén, Sara Nobrell och Elsa Bitzén. Totalt gjorde tjejerna 9 st starter på tävlingen. Vi 

förbättrar oss placeringsmässigt i alla lopp utom 1.   

Till vinterns mästerskap hade vi även där 3 st tjejer som deltog. Denna gången var det Ella Laurén, Elsa 

Bitzén och Thea Dahlqvist. De gjorde 5 st starter och Elsa fick med sig en mycket fin 6:e plats på 200 

meter bröstsim. 

DM och JDM (Distriktsmästerskap)   

Sommarens DM/JDM simmades åter igen i Simrishamn. Hajen hade 6st simmare på plats under helgen. 

Vår främsta placering blev en 6:e plats på 400 meter medley av Ella Laurén. Sedan hade vi en 7:e plats på 

4x200 meter frisim och i det laget simmade Elin Lackegård, Sara Nobrell, Ella Laurén och Ella Gutenwik. 

Uttagna simmare till distriktslag/landslag   

Vi hade totalt 8 st simmare uttagna till Skånesims 4 olika sum.sim läger under hösten.   

Ella Laurén – 16 år   

Sara Nobrell – 15 år   

Elsa Bitzén, Thea Dahlqvist, Ella Jeppsson & Gabriel Agardh – 14 år   

Ella Gutenwik & Malte Laurén – 13 år och yngre   

Seriesim   

Hajen slutade på en kvalplats för att hänga kvar i div 2. Efter ett mycket spännande kval stod det klart att 

Hajen trillade ner i div 3B. Vi har hunnit med att simma 3 omgångar denna säsongen och vi ligger nu på 

en 2:a plats med 30 poäng upp till 1:an. 

Simiaden   

Den stora Skånefinalen i Vårsimiaden avgjordes i Kristianstad. Hajen hade 21 individuella finalplatser 

fördelat på 7st simmare, samt 4st lagkappslag. Resultatmässigt har vi 3 st topp-6 placeringar individuellt 

och vi har två st 7:e platser i lagkapperna. 
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Övriga tävlingar (ett urval) 

18 st finaler på Arena Sprint meet i Burlöv  

Vi åkte till Laxaleken med 20st simmare. En mycket lyckad tävling med totalt 5 st sum-sim kval. 

Simmare som tränar och studerar utomlands 

För tillfället har Hajen inga simmare i USA.   

Lägerverksamhet 

I år gick årets sommarläger i Svenljunga för första gången. Ett läger som blev väldigt lyckat med 46 

simmare som åkte med. 

A och B gruppen var på Mallorca mellan den 18–25 juni. Sant Jordi och Best center var platsen för lägret 

och det var väldigt uppskattat. Totalt 16st simmare var det som åkte med och fick träna på rejält under 

den veckan vi var på plats. Självklart en massa sol och bad mellan träningarna.  

C och D gruppen åkte till Valjeviken för ett helgläger. Detta i mars mellan den 17-19. 

Breddverksamheten 

Sedan 2004 bedriver SK Hajen sin breddverksamhet i enlighet med Svenska Simförbundets Simlinje. 2014 

presenterade Simförbundet en ”ny” Simlinje och Simklubben Hajen fortsatte sitt arbete med att 

implementera Simlinjen i verksamheten – ett arbete som pågår kontinuerligt. Från höstterminen 2009 

och fram till hösten 2014 hade SK Hajen ansvaret för all simskoleverksamhet i Lomma kommun, 

undantaget skolsim, men från och med hösten 2014 så 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 Hajen Simlinje har följande nivåer; Baddare, Sköldpadda, Pingvin/ 

Pingvinfortsättare, Fisk/Fisken fortsättare. Totalt har drygt 750 barn deltagit i denna verksamhet under 

2017 – detta inkluderar såväl de barn som simmar under terminen som i vår intensivsimskola & vårt 

sommarsim. Verksamheten leds av våra engagerade och duktiga instruktörer. Nya ledare har tillkommit 

och några har slutat.   

Intensivsimskola i maj/juni, var fortsatt populär 38 barn deltog fördelat på tre grupper. Vi erbjöd 

sommarsim vecka 25/26.  

Vi vill här passa på att rikta ett särskilt tack till alla våra ledare i verksamheten. Dessa gör ett fantastiskt 

jobb och utan dem hade vi stått oss slätt.   

SK Hajens Simkommittén  
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Tävlingsverksamheten  
 

Under 2017 har SK Hajens tävlingskommitté arrangerat följande tävlingar:  

• Finn & Fiffi Arena Cup  

• Poängcupen  

• Hajaren  

• Klubbmästerskap  

Finn och Fiffi Arena Cup  

2017 deltog 15st klubbar och det gjordes 810st starter i klubbens stora breddtävling. Det var 10 färre 

antalet starter jämfört med 2016 men glädjande en ökning med 2 klubbar som ville vara med och delta i 

tävlingen jämfört med föregående året. Samtliga deltagare fick diplom och till de 6 bästa i varje gren 

utdelades pris. 

Poängcupen  

2017 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.  

Hajaren  

Hajaren är en intern tävling för de yngsta simmarna som gör barnen väl förberedda för tävlingar utanför 

klubben. Finalen gick i mitten 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 även i år blev en mycket spännande tävling. Efter tävlingen så var det Luciasim 

och det var fantastiskt vackert. Vilka duktiga barn och ungdomar vi har.  

Funktionärer  

Under hösten 2017 utbildade sig två föräldrar till tävlingsfunktionärer och vi välkomnar tillskottet av 

tävlingsfunktionärer 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 2018. 

SK Hajens tävlingskommitté 
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Sponsorverksamhet 
 
Sponsringsläget har varit oförändrat från föregående år. Arbetet under 2017 har främst varit inriktat på 
Lomma kommuns försäljning av Pilängsbadet. Under försäljningstiden, som kommer vara under hela 2018, 
driver kommunen badet i egen regi efter det att Medleys kontrakt löpt ut under 2017. Konstateras kan att 
samarbetet med kommunen och personalen på Pilängsbadet har fungerat på ett föredömligt sätt under 
andra halvan av 2017 och framåt. 
 

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 2017. 
 
Resultatet för verksamhetsåret 2016 uppvisar en vinst om 481,48 kr. Föregående år uppvisades en vinst 
om 481,48 kr. 
 
 
Eget kapital 
Ingående balans 2017-01-01      112 017,89 
Disposition av föregående års resultat           481,48 
Förslag till disposition av årets resultat             655,13 
        _____________________ 
Utgående balans per 2017-12-31     113 154, 50 
 
 
Föreningens balans- och resultatrapporter avseende räkenskapsåret 2016 bifogas 
 
 
Lomma den          13/3-2018 
 
 
 
 
Rikard Henriksson    Elisabeth Dolmark 
Ordförande     Ledamot 
 
 
 
 
Lars Gutenwik     Johan Pantzar 
Kassör      Sekreterare 
 
 
 
Pernilla Agardh     Jenny Vikman  
Ledamot     Ledamot 
 
 
 
 
Robert Tretinjak     
Ledamot      
 
 
 


