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Styrelsens berättelse

Under verksamhetsåret har styrelsen haft elva 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 del förändringar med några nya styrelsemedlemmar. 
Undertecknad fick åter förtroendet att väljas in som ordförande medan Thomas Montelin, Anna 
Bruér och Cecilia Modig valdes in på andra poster. Vi avtackade Erik Mårtensson och Mats Egard 
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 2020 
kan vi konstatera att året verkligen har präglats av den pandemi som råder i världen och det har 
även till viss del påverkat styrelsearbetet. Merparten av våra styrelsemöten har skett på plats i 
kansliet, men under senhöst och vinter har alla styrelsemöte skett digitalt. Covidfrågan har varit 
en stående punkt på agendan och tack vara lyhördhet hos såväl styrelsemedlemmar som tränare
har vi lyckats tackla frågan på ett bra vis. Vi har hela tiden sneglat på Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och anpassat verksamhet allt eftersom. 

Kunskapsporten har under året fortsatt att jobba med anläggningen, vilket delvis har påverkat 
oss. Bland annat har vi bytt lite utrymme mellan varandra och vi har nu fått en ny lokal för vår 
kioskverksamhet. Förutom dagliga kontakter med personal på plats har vi haft ett antal 
avstämningsmöten med driftansvarig Per-Åke Lang. Alla samtal har varit i positiv anda. 

Tack vara vår fantastiska breddverksamhet har vi kunnat visa på ett ekonomiskt bra resultat trots
den situation som vi, liknande många andra idrottsföreningar, hamnat i. Vi har haft fortsatt fulla 
grupper där unga ledare från Lomma under ledning av Marie Fagermar gjort ett enastående 
arbete. Vår bassängtid är begränsad och det har varit en hel del pusslande för att hålla kön till 
simskolan på en hanterbar nivå. Positivt i sammanhanget är att vi nu har en privat aktör som 
ägare för simhallen och de har valt att hålla öppet precis som vanligt. Dock har vi behövt justera 
grupperna efter att det infördes begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen. 
Vi har t.ex. delat upp simskolan i två omgångar under våren och har därmed färre barn i hallen 
samtidigt. På så sätt uppfyller vi de krav som ställs samtidigt som barnen får minimal påverkan 
på sin simskola. 

En följd av det positiva arbetet i simskolan är att vi har stort intresse från barn som vill fortsätta 
simma i simklubben Hajens verksamhet. Alla grupper har under året varit fulla och det är 
snarare brist på bassängtid än brist på ungdomar som hindrar oss att växa ytterligare. Tyvärr har 
Covidsituationen påverkat tävlingsverksamheten på ett negativt sätt. Mer eller mindre alla läger 
och alla tävlingar har ställts in. Markus Olsson tillsammans med Mikael Lindell och övriga 
timanställda tränare har på ett förtjänstfullt sätt hållit igång verksamheten och anpassat 
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grupperna allteftersom det kommit nya instruktioner från folkhälsomyndigheten. Genom lite 
justeringar i grupper lyckade vi även i år få till vårt uppskattade sommarläger som även detta år 
hölls i Strömsnäsbruk. Här vill jag passa på att tacka alla engagerade föräldrar som ställer upp 
och hjälper till på vårt sommarläger – utan er kommer vi inte att kunna genomföra denna typ av 
event.

Förutom Covid har vi haft en hel del diskussioner som kretsat kring Kunskapsporten. Deras vd, 
Joakim Ollén medverkade på ett styrelsemöte och berättade lite kring deras utvecklingsplaner. 
Just nu finns inget konkret utan de lutar sig lite mot kommunen och hur den ser på områdets 
utveckling framöver. Ytterligare en fråga som varit upp på flera styrelsemöten är hur vi skall fira 
vårt 50-årsjubleum som infaller under 2021. Det finns en del medel avsatta för detta firande, 
men tyvärr måste vi avvakta utvecklingen av Covid innan vi kan besluta något konkret. 

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

Rikard Henriksson

Ordförande
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Simverksamheten (Simkommittén)

Året 2020 blev inte som vi hade tänkt och önskat. Väldigt sparsamt med tävlingar och delvis 
också träning. Ett år vi hade höga förväntningar på men som vi fick skala ner rejält på grund av 
omständigheterna i världen. Nedan följer en kort resumé av verksamheten och de tävlingarna 
och läger vi kunde åka på under året. 

Riskmästerskapen
Riskmästerskapen var en tävling som togs fram då både SM/JSM och SUM-SIM blev inställt. Ett 
tävlingsformat där man simmade hemma klubb för klubb och sedan slog resultaten ihop för hela
landet i en resultatlista för 25m bassäng och en för 50m bassäng. 

Våra mästerskapssimmare som varit kvalade till SM/JSM och SUM-SIM under 2020 hade blivit 
inbjudna till Halmstad för att simma tävlingen tillsammans med SK Laxen, Varbergs och 
Ängelholms mästerskapssimmare.

Vi hade 23 simmare som gjorde drygt 100 starter hemma i Lomma som tävlade i 25m bassäng 
och i Halmstad hade vi 9 st som tävlade i 50m bassäng. 

Alice Bitzén blev 3:a i sin ålder på 100m ryggsim i 50m bassäng med tiden 1.12.41.

DM och JDM (Distriktsmästerskap) 
DM simmades i Ängelholm helgen 17-18 oktober som var uppdelat med killar på lördagen och 
tjejerna på söndagen. För Hajens del hade vi 9 st simmare på plats. 

För killarnas del hade vi Måns Burmester-Lysell som debuterade på DM med att simma 800m 
frisim och slog till med nytt personligt rekord med tiden 9.09.68. Främsta placeringen på 
lördagen stod Malte Laurén för på 200m bröstsim med en 6:e plats där klockan stannade på 
2.26.58.

På söndagen var det tjejerna tur att tävla. Där fick vi se ett SM-kval av Thea Dahlqvist på 200m 
bröstsim. Efter att jagat JSM-kvaltiden en längre tid så lossnade det rejält denna gång. Klockan 
stannade på 2.36.65 vilket även var under SM-kvaltiden. Det blev även en 3:e plats på DM. Tiden
var även nytt klubbrekord.
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Medalj blev det även till Ella Laurén på 400m medley med fina tiden 5.10.23. Även det var en 3:e
plats. På 50m ryggsim slog Alice Bitzén till med nytt åldersrekord för flickor 14 år. Tiden blev 
31.60 vilket var personligt rekord med en halv sekund. 

Seriesim 
Hajen slutade 3:a i division 3 när vi avslutade säsongen i förtid efter 3 deltävling 2020. Det 
betydde att det var division 3 denna säsong igen. 

Efter en deltävling denna säsong pga covid-19 så ligger vi på 1:a plats. Åter igen pga covid-19 har
vi inte kunnat göra fler deltävlingar. 

Övriga tävlingar (ett urval) 
Vi blev inbjudna till Landskrona för att simma Swim for Life den 22-23 augusti. En tävling i 
långbana som första tävling på höstterminen var väldigt ovanligt men väldigt uppskattat av 
simmarna.  

Vår årliga inbjudningstävling Finn & Fiffi ARENA Cup lockade runt 850 starter från 6 olika klubbar.
Ett mycket väl genomfört arrangemang av vår tävlingskommitté tillsammans med alla 
funktionärer och andra som hjälpte till. 

Vi åkte till Löddeköpinge på hösten och simmade Lödde cup. En tävling som vi skickade 39 
simmare på. 

Klubbrekord
Under 2020 så fick vi nytt klubbrekord på: 
200 bröstsim i 25m bassäng av Thea Dahlqvist

Lägerverksamhet 
Vi kunde i somras åka på sommarläger till Strömsnäsbruk under vecka 32. Dock fick vi dela upp 
lägret på två grupper. Totalt hade 60 simmare anmält sig till lägret så det blev två läger med 30 i 
varje. Varje grupp var iväg i 3 nätter.   

Ett väldigt uppskattat läger tyckte simmare och tränare. Ett stort tack till samtliga föräldrar som 
gör det möjligt att arrangera dessa läger.  

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 
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till buds i form av bassängtider och lokaliteter – att utveckla och förbättra vår verksamhet är ett 
ständigt pågående arbete. 

Breddverksamheten i SK Hajen Simlinje har följande nivåer; Baddare, Baddare fortsättare, 
Sköldpadda, Bläckfisk, Pingvin, Pingvin fortsättare, Fisken och Fisken fortsättare. Totalt har drygt 
750 barn deltagit i denna verksamhet under 2020 – 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. 

Under stora delar av 2020 har verksamheten präglats av Corona-pandemin och 
Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vilket bland annat har inneburit att periodvis har inga 
föräldrar fått vara med inne i simhallen, tiderna mellan grupperna har justerats och antal barn i 
grupperna har varit något färre. 

Verksamheten leds av våra engagerade och duktiga instruktörer. Nya ledare har tillkommit och 
några har slutat totalt har ett 50-tal ledare varit engagerade under året. 

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 
Det har på alla sätt varit ett speciellt år för vår interna tävlingsverksamhet. Restriktioner pga. 
Covid-19 har till viss del tvingat oss att ställa in interna tävlingar under slutet av året. Samtidigt 
har vi anordnat flera interna tävlingar i början av året i avsaknad av externa alternativ. För våra 
allra yngsta simmare har vi dessvärre varit tvingade att ställa in vår träningstävling Hajaren helt 
då de är beroende av publik/föräldrar som inte varit tillåtet under året. Samma sak gällde för 
vårt klubbmästerskap då restriktionerna skärptes markant i slutet av året. 

Under 2020 har SK Hajens tävlingskommitté arrangerat följande tävlingar:

 Finn & Fiffi Arena Cup 2020
 Poängcupen 2019/2020 samt 2020/2021
 Riksmästerskapet 2020
 Seriesim div 3 omgång 1
 Baby Shark 2020

Finn och Fiffi Arena Cup

2020 genomfördes vår traditionella inbjudningstävling. Sju klubbar deltog och vi hade 787 
starter totalt. Allt löpte på smidigt med tekniken och simklubben Hajens simmare, ledare, 
funktionärer och kioskpersonal gjorde helgen till en riktigt bra instegstävling för distriktets 
simmare. Samtliga deltagare fick diplom och till de sex bästa i varje gren utdelades pris.

Poängcupen

2019-2020 års poängcup där poäng på resultaten delas ut enligt FINA:s tabell kunde färdigställas
trots restriktioner pga. Covid-19. Under tävlingssäsong 2019/2020 simmades fem deltävlingar. 
För tävlingssäsong 2020/2021 hann två deltävlingar genomföras enligt ett nytt koncept med nya 
distanser för simmarna.

Riksmästerskapen 2020

I slutet av juni genomfördes Riksmästerskapen 2020 för några av tävlingsgrupperna. På grund av 
restriktioner som grusade mycket annan tävlingsverksamhet anordnades en totaltävling för hela 
landet med sammanställda resultat. För vår del innebar det tävling med 22 olika grenar för 
simmare födda 2001-2007. Ett par deltagare utom tävlan födda 2008 deltog också pga. sin 
grupptillhörighet. Våra äldre simmare som normalt var kvalificerade till mästerskap på riksnivå 
genomförde sina starter på annan ort då vi fick en inbjudan dit.
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Seriesim

I september månad var det seriesim i division 3 på hemmaplan. Även 2020-års seriesim blev 
påverkad av Covid-19. Istället för ett sammandrag med flera klubbar simmades seriesim med 
endast två medverkande lag, SK Hajen mot SK Sydsim. 28 grenar avverkades och det blev en klar
seger med många fina tider till hemmalaget.

Baby Shark

För att hålla igång simmarna i brist på externa tävlingsmöjligheter startade en helt ny 
sanktionerad interntävling under 2020. Baby Shark genomfördes under två helger i april och 45 
grenar simmades totalt. Tävlingen riktades till våra äldsta simmare födda 2001-2008.

Funktionärer

En större satsning har skett på funktionärssidan under 2020. Vi har anordnat en kurs till 
tävlingsfunktionär på hemmaplan där samtliga simmare i A-gruppen deltog tillsammans med två
simföräldrar. Vi fick även en inbjudan att medverka på två digitala distansutbildningar för 
tävlingsfunktionär där ytterligare sju simföräldrar deltog. Totalt har alltså 20 nya 
tävlingsfunktionärer utbildats och praktiserat under år 2020. Det måste vara något slags rekord i 
klubbens historia?! 

Två nya distriktsfunktionärer blev efter färdigställd praktik helt klara för tjänst under 2020 och 
underlättar därmed tävlingsverksamheten kommande år. En del av våra mer erfarna 
funktionärer har deltagit på externa tävlingar som distrikts- och tävlingsfunktionärer under året. 

Det sista steget i fortbildningen under 2020 har varit medverkan i digitala utbildningar 
anordnade av IC Control Media & Sport AB avseende vår tävlingsutrustning. De utbildningar som
2-4 personer genomfört är; ARES tidtagning, WinGrodan2 arbete före och efter tävling, 
WinGrodan2 genomgång av hela programmet samt WinGrodan2 arbetet under tävling. 

Tävlingskommittén vill även passa på att rikta ett stort tack till alla nya och gamla funktionärer 
för en bra uppslutning till våra tävlingar. Ni bidrar alla till en bra stämning vid bassängkanten och 
utan er hade våra simmare inte haft några interna tävlingar.  

Utrustning

De stora investeringarna av ny tävlingsutrustning gjordes under 2019 och verksamhetsåret 2020 
har ansträngningar gjorts att få all teknik fungerande på ett friktionsfritt sätt. Allt har gått över 
förväntan och nu känner vi oss för första gången på länge helt trygga i vår setup. 

En ordentlig utrensning av utdaterad utrustning är gjord och investeringar i ny förvaringslösning 
för vår utrustning är även det på plats under året.
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Nu ser vi fram mot ett roligt tävlingsår 2020 med en återgång till mer normala förhållanden!

SK Hajens Tävlingskommitté
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Sponsorverksamhet

Under året har vi arbetat för att rekrytera nya sponsorer med vårt kommande jubileumsår som 
ett argument. Dock har pandemin fått många företag att inta en avvaktande hållning. Vi har 
istället fått arbeta för att behålla våra nuvarande sponsorer, och lyckats behålla samtliga. Vi har 
även ansökt om stöd hos Sparbanksstiftelsen för en del teknikinköp och bidrag till vårt 
sommarläger, men tyvärr fick vi avslag.

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.

Sponsorkommittén
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Missiv årsredovisning
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Balansräkning

Se separat bilaga.
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Resultatrapport 

Se separat bilaga. 
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