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Styrelsens berättelse
Under verksamhetsåret har styrelsen haft tio ordinarie styrelsemöten samt två arbetsmöten, ett 

budgetmöte och ett strategimöte. Arbetet har därutöver skötts via e-postdiskussioner och 

möten inom de olika kommittéerna. 

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

Undertecknad fick åter förtroendet att väljas in som ordförande medan Josefin Nilsson, Martin 

Kylefors, Thomas Jensen och Thomas Montelin valdes in på andra poster. Vi avtackade Elisabeth 

Dolmark och Mårten Laurén som båda två starkt bidragit i SK Hajens styrelse och i 

kommittéarbete under flera år. 

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

När vi summerar 2019 kan vi konstatera att mycket följer 2018 års styrelseberättelse. Stabilitet i 

styrelse och stabilitet på ledarfronten ger oss, förutom en grundtrygghet i verksamheten, 

dessutom möjlighet att blicka framåt. Hösten 2019 tog vi ett första steg i denna riktning. Detta 

genom en strategiövning där vi tittade på hur vår verksamhet framöver eventuellt behöver 

kompletteras för att möta framtidens krav, dels från kommunen, dels från Riksidrottsförbundet. 

Mer om det under rapporten från sponsorkommittén. 

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 2019 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. Värt att nämna är vår årliga medlemsundersökning som förutom att 

den visar på höga poäng samtidigt visar att vi utvecklar verksamheten till det bättre.  

Markus Olsson har verkligen kommit in i sin roll som huvudtränare och driver 

tävlingsverksamheten tillsammans med Mikael Lindell 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. Förutom att vi sysselsätter många barn i verksamheten har vi under 2019 

lyckats riktigt bra i tävlingsbassängen. Vi har haft flera simmare som gjort sina allra första starter 

och det kapas ständigt en massa sekunder i personliga rekord hos alla andra simmare. Dessutom

har vi varit väl representerade i SUM SIM och på JSM, både under sommaren och under hösten. 

Även i år har det stora samtalsämnet i styrelsen varit turerna kring simhallen och kommunens 

ambition att sälja hallen. Under våren kom beskedet att Kunskapsporten förvärvat anläggningen 
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och de har från och med juli/aug varit ansvariga för lokalerna. SK Hajen har hittills haft en bra 

dialog med Kunskapsporten, även om det är med Lomma kommun vi har relationen med kopplat

till vår verksamhet. Detta är nu också reglerat i ett långsiktigt avtal med Lomma kommun där 

bassängtider, förrådsutrymmen och kansli specificeras. Att avtalet kom till är viktig eftersom det 

tryggar vår verksamhet i Pilängshallen många år framöver. Därutöver har vi under året bl.a. 

kämpat med vår tävlingsutrustning och har uppdaterat såväl datorer och programvaror så att vi 

nu är redo för att även i framtiden hålla tävlingar i egen regi.

Slutligen så vill jag rikta ett tack till övriga ideellt arbetande föräldrar och till våra sponsorer. Utan

er kan vi inte driva vår förening. Detta summeras så väl i årets sista arrangeman 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
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Simverksamheten (Simkommittén)
Efter 2019 konstaterar vi att vi har fortsatt i samma riktning som tidigare år. Under året har vi 
haft en mycket god resultatutveckling på alla nivåer. Nedan följer en kort resumé av 
verksamheten och de största tävlingarna under året.

SM och JSM 
Sommarens SM/JSM avgjordes i Malmö på Lindängsbadet. Hajen hade en trupp på 5 simmare. 
Individuellt så simmade Ella Laurén, Sara Nobrell och Elsa Bitzén. Sedan hade vi även tjejernas 
4x200 som bestod av Sara, Elsa, Freja Werker och Ella Gutenwik. 

Främsta placering kom på 200 medley och det var Ella som tog sig till sin första B-final och väl 
där placerade hon sig på en 15:e plats i landet. Sara Nobrell debuterade på JSM och simmade 
800 frisim. En slutlig 24:e plats blev det på distansen. Även Elsa debuterade i dessa sammanhang
och simmade 200 bröstsim och blev 29:e på JSM. I lagkappen över 4x200 frisim placerade sig 
tjejerna på en 16:e plats på JSM. I laget simmade Sara, Elsa, Freja, Ella G.

På vintern så arrangerades SM/JSM i Eskilstuna och här hade Hajen 6 simmare på plats. 
Individuellt hade vi Ella Laurén, Sara Nobrell och Elsa Bitzén och med för lagkapper så hade vi 
Freja Werker, Ella Gutenwik och Julia Henriksson.  Under detta mästerskap så simmade vi för 
första gången sedan 2012 en SM-lagkapp. Det var tjejerna på 4x200 som hade kvalat in. Först 
simmades JSM-lagkapp på förmiddagen med Freja, Sara, Julia och Ella G och tjejerna placerade 
sig på en 16:e plats. Sedan på kvällen var det dags för SM- lagkapp och väl där blev det en 
mycket fin 12:e plats i landet. I laget på SM simmade Sara, Freja, Elsa och Ella G. Tjejerna 
simmade även 4x100 frisim detta mästerskap och placerade sig på en 26:e plats på JSM och i 
laget simmade Sara, Freja, Julia Ella G. 

Individuellt så simmade Sara 800 frisim och blev 24:a på JSM. Ella Laurén simmade 200 fjäril och 
blev 25:a på distansen. Vår främsta placering individuellt kom på 200 bröstsim och det var Elsa 
som simmade i mål på den 20:e plats på JSM.

Sum-Sim (Svenska ungdomsmästerskap)
I somras på sum-sim (långbana) i Norrköping så hade SK Hajen en trupp på 8 simmare. 
Representerade klubben under mästerskapet gjorde följande simmare: Sara Nobrell, Elsa Bitzén, 
Thea Dahlqvist, Freja Werker, Ella Gutenwik, Julia Henriksson, Gabriel Agardh och Malte Laurén. 
Under mästerskapet hade vi tre finaler. Ella på 400 och 800 frisim och Elsa på 200 bröstsim. Vår 
främsta placering stod Ella för på 800 där hon blev 6:a.
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Tjejerna simmade även lagkapper och gjorde så i alla laggrenar. Främsta placering där blev en 
9:e plats på 4x100 frisim och i laget simmade Sara, Freja, Julia och Ella.

Vinters sum-sim riks simmades i Umeå och 6 simmare hade kvalificerat sig från 
regionssimningarna i Sjöbo. Vidare till riks hade vi Elsa Bitzén, Thea Dahlqvist, Ella Gutenwik, 
Alice Bitzén, Gabriel Agardh och Malte Laurén. Totalt hade vi 11 starter uppe i Umeå. Främsta 
placering kom på 100 ryggsim av Alice som debuterade på sum-sim med en 5:e plats i landet.

DM och JDM (Distriktsmästerskap)
Sommarens DM/JDM simmades i Karlshamn. Hajen hade en trupp på 8 simmare på plats. Vi fick 
med oss 3 medaljer hem. Det var Gabriel Agardh som vann JDM på 200 ryggsim och blev 2:a på 
DM. Sedan var det tjejernas lagkapp över 4x200 frisim som blev 2:a. Värt att nämna också var att
det blev hela 6 kval till olika mästerskap under tävlingen för Hajens del.

På DM/JDM i kortbana som simmades i Kristianstad så hade vi flertalet topp-10 placeringar. Vår 
främsta placering blev flertalet 4:e platser.

Seriesim
Hajen slutade 4:a i division 3 när vi avslutade säsongen i mars 2019. Inför denna säsong så var 
det division 3 som gällde igen.

Efter tre deltävlingar denna säsong så ligger vi på en 3:e plats.

Övriga tävlingar (ett urval)
Vi hade 7 simmare med uppe på Swim open i Stockholm. En av tre deltävlingar i Nordic swim-
tour som lockar många av Europas bästa simmare.

Vi åkte till Laxaleken i Halmstad som vi brukligt gör varje år. Detta år var det 21 simmare som 
åkte med upp till tävlingen. Vi fick med oss många fina resultat från tävlingen som även bjöd på 
klubbrekord och några Sum-sim kval och JSM-kval. Totalt 7 klav till mästerskap.

Detta år var vi även i Jönköping och simmade i Yardsbassäng för första gången. En rolig tävling 
som vi förhoppningsvis återvänder till. Ett gäng på 18 simmare var det som åkte upp och tävlade 
i 22,5 meters bassäng. 

Vår årliga inbjudningstävling Finn & Fiffi ARENA Cup lockade runt 850 starter från 9 olika klubbar.
Ett mycket väl genomfört arrangemang av vår tävlingskommitté tillsammans med alla 
funktionärer och andra som hjälpte till.
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Klubbrekord
Under 2019 så fick vi nya klubbrekord på:
1500 frisim i 25 bassäng av Ella Gutenwik
50 bröstsim i 25m bassäng av Elsa Bitzén
200 bröstsim i 25m bassäng av Elsa Bitzén 
1500 frisim i 50m bassäng av Ella Gutenwik
100 bröstsim i 50m bassäng av Elsa Bitzén
200 bröstsim i 50m bassäng av Elsa Bitzén
400 medley i 50m bassäng av Ella Laurén

Lägerverksamhet
I år gick årets sommarläger i Strömsnäsbruk. Det var 45 simmare som åkte med detta år.
Ett väldigt uppskattat läger tyckte simmare och tränare. Ett stort tack till samtliga föräldrar som 
gör det möjligt att arrangera dessa läger.

A-gruppen var på Mallorca för ett veckolångt träningsläger med mycket bra träning under 11 
pass i långbana och sol. En bra grund inför sommarens tävlingar.

B- och C-gruppen var på ett helgläger i Gislaved för att träna i långbana som var mycket 
uppskattat av simmare och ledare.

Under hösten så arrangerade vi en träningshelg hemma i Lomma för D-, E- och F-gruppen. Den 
innehöll simträning, bowling och pizza.

Breddverksamheten
Sedan 2004 bedriver SK Hajen sin breddverksamhet i enlighet med Svenska Simförbundets 
Simlinje. SK Hajen har implementerat Simlinjen i verksamheten med de förutsättningar som står 
till buds i form av bassängtider och lokaliteter – att utveckla och förbättra vår verksamhet är ett 
arbete som pågår kontinuerligt.

Breddverksamheten i SK Hajen Simlinje har följande nivåer; Baddare/Baddare fortsättare, 
Sköldpadda, Bläckfisk Pingvin/Pingvinfortsättare, Fisk/Fisken fortsättare. Totalt har drygt 750 
barn deltagit i denna verksamhet under 2019 – detta inkluderar såväl de barn som simmar 
under terminerna som i vår intensivsimskola & vårt sommarsim. Vi erbjuder verksamhet för barn
som är 4 år fyllda eller äldre.
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Verksamheten leds av våra engagerade och duktiga instruktörer. Nya ledare har tillkommit och 
några har slutat totalt har närmare 40 ledare varit engagerade under året. Ett 10-tal ledare har 
deltagit i Sisus grundläggande tränarutbildning.

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 2019 har SK Hajens tävlingskommitté arrangerat följande tävlingar:

 Finn & Fiffi Arena Cup

 Poängcupen

 Hajaren

 Klubbmästerskap

Finn och Fiffi Arena Cup

2019 genomfördes vår traditionella inbjudningstävling. Nio klubbar deltog och vi hade ca 850 

starter. Allt löpte på smidigt och simklubben Hajens simmare, ledare, funktionärer och 

kioskpersonal gjorde helgen till en succé. Samtliga deltagare fick diplom och till de 6 bästa i varje

gren utdelades pris.

Poängcupen

2018-2019 års poängcup där poäng på resultaten delas ut enligt FINA:s tabell körde vi också 

traditionsenligt. De snygga priserna delas ut i olika storlekar beroende på placering, men 

samtliga deltagare får en fin pjäs till sitt prisskåp. 

Hajaren

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

utanför klubben. Alla deltagare får medalj. I mars var det hela 66 deltagare och simmare i B- & C-

gruppen hjälpte till som vändningskontrollanter och tidsskrivare. Det är alltid en utmaning att få 

ihop funktionärer till Hajaren, då det är få av deltagarna som har funktionärsutbildade föräldrar. 

Eftersom  tävlingen inte är sanktionerad av simförbundet (inofficiell) faller utbildningskravet och 

äldre simmare och frivilliga föräldrar kan hjälpa till. Vid Hajaren i oktober ställde simmare från C-

gruppen och tre frivilliga föräldrar upp och kompletterade funktionärsuppställningen på ett 

förtjänstfullt sätt.  

KM och Luciasim

För första gången fick vi den nya utrustningen att fungera full ut, detta efter totalt fyra långa 

kvällar av klurande med de nya datorerna, Aresdatorn, plattorna, kopplingarna och Grodan2. Vi 

kunde genomföra tävlingen utan några problem med tidtagningen, arrangemanget löpte på 
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enligt plan och avslutades traditionsenligt med familjelagkappen och luciatågets vackra sång i 

nedsläckt hall.

Funktionärer

Två simföräldrar vidareutbildade sig till distriktsfunktionärer under hösten och underlättar 

därmed tävlingsverksamheten kommande år. 

Tävlingskommittén vill även passa på att tacka alla nya och gamla funktionärer för en bra 

uppslutning till alla tävlingar. Ni bidrar alla till en bra stämning vid bassängkanten och utan er 

hade våra simmare inte haft några interna tävlingar.  

Utrustning

Efter inköp av nya kablar, två datorer, ny mjukvara, switch och ny mikrofon står vi väl rustade 

inför kommande år. Det enda som inte fungerar 100% är nu ljudet i simhallen. Kunskapsporten 

är informerade om problemet och har planer på att byta ut felande delar. Tills detta är gjort 

löser vi det med inhyrda eller inlånade högtalare. 

Nu ser vi fram mot ett roligt tävlingsår 2020!

SK Hajens tävlingskommitté
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Sponsorverksamhet
Under året löpte avtalet med vår huvudsponsor Arena ut, och ett nytt 3-årsavtal (2020-2022)
tecknades. Även avtalet med Axis har nytecknats (löper tills vidare). En överenskommelse har
gjorts med MF Skylt om förmånliga priser för att trycka sponsorskyltar till simhallen. Skyltningen
har anpassats till nuvarande sponsorsituation och kompletterats med foton och klubbemblem.
Våra sponsringserbjudanden har under året reviderats i syfte att underlätta kontakt och dialog 

med nya intressenter, där vi nu har ett tydligare prospekt som utgångspunkt. Flera nya, 

potentiella sponsorer har kontaktats med detta erbjudande. Samtliga simmare på sommarlägret 

fick även ett material att sprida till potentiella sponsorer i sin omgivning.

SK Hajen tackar alla sponsorer för de bidrag som hjälper oss att bidra till simkunnighet i Lomma 

och att hålla en mycket god nivå på tränings- och tävlingsverksamhet.

Under året har styrelsen genomfört en workshop i syfte att ta fram en tydligare strategi för 

klubbens utveckling på kort och lång sikt. Workshopen omfattade omvärldsbevakning och del av 

SWOT-analys, samt en idésession för kommande strategi- och utvecklingsarbete. Viktigaste 

källorna för arbetet var simförbundets strategi 2020-2025, Lomma kommuns strategi, 

Kunskapsportens strategi, Värderingsförskjutningar (individer) samt megatrender avseende 

digitalisering och hållbarhet. Arbetet dokumenterades med två tydliga användningar: a) som 

underlag för strategi och långsiktig utveckling av SK Hajen, samt b) en bruttolista av idéer för 

verksamhetsutveckling. Arbetet lämnas till den nya styrelsen & verksamheten att arbeta vidare 

med.

Sponsorkommittén
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Missiv årsredovisning

13


