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Styrelsens sammansättning  Vald fram till årsmötet 
 
Ordförande   

 
Mikael Gardell  

 
2015 

Vice ordförande   Marie Westholm  2016 
Kassör  Thomas Karlsson 2015 
Sekreterare   Eva Österman 2015 
Ledamöter  Klas Westling 

Elena Karell 
Christina Malmsten 

2015 
2016 
2016 

Suppleanter Johan Lampen 
Johanna Zetterström 

2016 
2016 

Revisorer Tove Filipsson 
Per Gunnarsson 

2015 
2015 

Valberedning Britt Albertsén 
Ronny Skyving 
Mattias Rudert 

2015 
2015 
2015 

Medlemmar	
Klubben hade under 2015 totalt 361 betalande medlemmar, varav 224 kvinnor och 137 män. 
Det är inom Nybörjare och Vuxensim som det ökat mest. 
Tillströmningen av nya medlemmar är stor och kommer att ställa högre krav på oss. Det är 
därför angeläget att kontinuerligt jobba med organisationen och att säkerställa kvalitén på 
verksamheten. 

Styrelsens	arbete	
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. Arbetet har delats upp på ansvariga för 
olika områden. Styrelsen har också haft ett antal möten med badhuset angående träningstider 
och lokaler. 

Ekonom	
Ekonomin är under kontroll. För detaljer se Resultaträkning 2015 och Balansräkning 2015. 
Medlemsavgiften föreslås bli oförändrad 350: - per år. 
Utbildning	
Både tränare och funktionärer har utbildats under 2015, det följer klubbens linje med att ha 
välutbildade ledare och funktionärer. Med syfte att ha en hög kvalitet på verksamheten. 
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Träning	och	tävling	–	vår	verksamhet	
Egna tävlingar 
Klubben arrangerade DM för Stockholmsdistriktet, en två dagars tävling. Tävlingen var 
väldigt lyckad och den kryddades extra med Sara Sjöström som deltog. 
Vi genomförde även i år Roslagsmästerskapen som vänder sig till klubbar i Roslagen.  
Vi har under året genomfört klubbtävlingar/utmanartävlingar. Syftet är att lära de yngre att 
tävla samt att ha klubbmästerskap i olika simsätt vid olika tävlingar. Vi har även haft en 
skollagkapp för åk 3 och Bästa fyran. 
 
Simklassikern 
Genomfördes på Kärleksuddens badplats. Ca 40st deltog och simmade 1000m.  Simklassikern 
är en av deltävlingarna i Norrtälje klassikern. 
 
Amfibiemannen 
Hösten 2014 meddelade Jan Henrik Bäck att han ville ta en paus i arrangerandet av 
Amfibiemannen, och frågade om vi var intresserade att köra tävlingen under 2015 själva. 
Eftersom det är en mycket uppskattad tävling så var vi en grupp på 12 personer som enades 
om att vi skulle försöka genomföra tävlingen. Den 24 Oktober öppnade vi för anmälningar 
och fram till sommaren var tävlingen nästan fulltecknad med ca 230 anmälda lag. 
Efter en ganska dålig sommar och kallt i vattnet så ordnade ändå värdet till sig till fredagen 
den 24:de Juli som blev en solig dag. Vatten temperaturen låg på vissa håll på 15 grader. 
Till start kom ca: 220 lag varav ett 10 tal från Norrtäljetrakten och 6 lag med deltagare från 
simklubben. 12.00 gick starten och efter hårt slit satte Bröderna Bäver nytt banrekord när de 
vann herrklassen. 
A gruppen och B-gruppen ordnade vätskekontroller och Hans Mattsson hade en hektisk dag 
som säkerhetschef med att styra säkerhetsarrangemanget med läkare, säkerhetsbåtar och hålla 
fritidsbåtar och yrkestrafik undan de tävlande, men hela tävlingen avlöpte utan större 
incidenter.  
Tävlingen blev väldigt lyckad men arrangörsgruppen blev helt slutkörd och bestämde sig för 
att pausa under 2016. Jan Henrik Bäck har hitta en annan medarrangör inför 2016 med de som 
anordnar Ö-loppet, vilket medför att tävlingen kommer att köras även 2016. 
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Träning 
Under året hade vi 14 grupper verksamma i klubben. Allt från nybörjareträning för ungdomar 
och vuxna, till tävlings grupper. Vi hart även haft en vattenpologrupp i Rimbo. 
A-gruppen 
Tränar 5ggr/veckan , Tränare: Marie Westholm, Christer Andersson och Robert Dolama.  

När vi startade träningen på hösten 2015 var det osäkert hur många som skulle komma igång 
och simma igen efter sommaren. Tack vare att flera av A-simmarna hade startat upp 
höstterminen med lägret i Hallstahammar och att de tränade på ordentligt efter lägret också 
drog de med sig de andra och A-gruppen blev en jättebra grupp med bra närvaro för de flesta.  

Simmarna har verkligen utvecklats av den hårdare träningen. Många personliga rekord och 
drömgränser har slagits. Vi siktar nu framåt och hoppas att simmarna fortsätter utvecklas 
under 2016.  

B-gruppen 
Gruppen är ett sammansvetsat gäng med 19 st träningsvilliga ungdomar i åldrarna 10-14 år 
som har väldigt roligt tillsammans. 
Under 2015 har vi vart på 12 st externa tävlingar och dessutom några interna med mycket gott 
resultat, många personliga rekord har slagits och en och annan medalj har simmarna plockat 
hem. Seriesim avslutades med en 3:e plats. 
Vansbrosimmet blev ett roligt inslag i tävlandet med övernattning i skolsal, många simmare 
från gruppen ställde upp med mycket gott resultat. 
Ett uppskattat inslag i träningen var då vi hade en gästtränare på plats " Stina Gardell"  
Läger:  Började året med ett hemmaläger då hela klubben var representerade, på våren åkte 
gruppen till Örebro på läger, bodde då campingstugor och hade simträning i 50 meters 
bassäng och  dessutom fysträning med vår egen fystränare Anna-Lena. 
Söderöraläger hos Peter på Söderöra lika uppskattat varje år, där är det öppet vattensimning 
som tränas inför Vansbro. 
Höstterminen startade vi med ett läger tillsammans med A gruppen i Hallstahammar, ett 
mycket lyckat läger, en toppen anläggning. Vi bodde i små stugor i anslutning till badet med 
en utomhus 50 meters bassäng. Vädret var dessutom på vår sida hela veckan. Många meter 
avverkades i bassängen. 
Simmarna har utvecklats otroligt mycket under året och vi ser fram emot ett nytt spännande år 
tillsammans med nya utmaningar och nya mål. 
 
C-gruppen 
Tränar 2ggr/veckan , Tränare: Peter Westholm, Katrina Nässlander-Cruz och Petra Hall.  
C-gruppen är en ny grupp som skapades inför terminstarten hösten 2015. Man har tränat 
mycket teknik under hösten och har även jobbat med gruppen.  
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Det är 21 simmare i gruppen i åldrarna 10-14 år. Det är inte så många i gruppen som tävlar 
ännu men närvaron på träningarna är hög.  

T1 & T2 -gruppen Tränar 2ggr/veckan: Tränare  Marcus Rejås, Åsa Sjöström, Iréna 
Andersson 
 
Rimbo 
Vi har under 2015 haft tre barn och ungdomsgrupper med totalt ca 40 simmare i åldrarna 7-18 
år. Rimbogrupperna hade två gemensamt läger under året, ett på våren i Rimbo och ett 
uppstartsläger i September i Rimbo/Rånäs. 
R1 består av 20 simmare i åldrarna 10-18 år. Tränare i gruppen är Henrik Sjöberg, Frida 
Säfström, Britt Albertsen och Johan Lampén. De flesta simmare i gruppen deltar i utmanaren 
men deltar också på externa tävlingar. Simmare deltog också i klubblägret i Norrtälje. Några 
av simmarna i denna grupp är också tränare till de lägre grupperna. 
Rimbo teknikgrupp består av ca 10 simmare i åldrarna 9-11 år. Tränare i gruppen är Anders 
Tingvall och Oskar Albertsen. Simmarna deltar i Utmanaren. 
Rimbo hajar har bestått av 10-13 simmare i åldrarna 7-9 år och är en nybörjargrupp. Tränare 
för denna grupp har varit Henrik Larsson på vårterminen och Britt Albertsen på höstterminen. 
Lina Albertsen och Linn Andersson har varit tränare både vår och höst. 4-5 simmare har varit 
och simmat på Utmanaren. 
Vi har dessutom haft en vuxengrupp för nybörjare och motionsimning med ca15 simmare. 
Tränare i denna grupp har varit Rosie Phillips på vårterminen och Frida och Britt 
höstterminen. 
Vattenpolo 
Gruppen är 8 tappra i en god blandning av tjejer & killar i varierande ålder som tränar på 
torsdagar i Rimbo. Samtliga är simmare i NSK som kombinerar de två idrotterna. Fem av 
dem har även provat på att spela matcher/träna i SPIF-Vattenpolo på Eriksdalsbadet. Tre av 
dem tränar mer kontinuerligt en dag i veckan där. 
Alla försök att få in nya spelare via utskick, öppna hus etc har varit positivt vid själva eventen 
men tyvärr inte medfört några nya medlemmar. 
Vi fortsätter i liten skala för de som är intresserade, med fördjupat samarbete med SPIF-
Vattenpolo för de som så vill. 
Nybörjare 
Tränar 1 gång/vecka  

Vi har haft fyra nybörjargrupper på måndagar och under hösten har vi även haft en 
nybörjargrupp på söndagar. Varje grupp har haft två tränare. Totalt har vi haft 60 nybörjare 
och 8 tränare igång samtidigt. Det har gått bra att ordna fram nya ledare när behovet funnits 
och det är tack vare dem som vi haft möjlighet att ta in så många barn i vår verksamhet.  
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Masters 
Ett stadigt och härligt gäng bestående av ca 15 simmare som kontinuerligt kommer på 
träningarna. Var är resterande mån tro? Hoppas vi får se dem snart!  
Träningarna har mestadels varit inriktade på frisim, men även de tre andra simsätten simmas 
då och då av samtliga simmare. Alla simmare har utvecklats till riktigt duktiga simmare, kul! 
 
När det gäller tävlingar har många ställt upp i öppet-vatten-simningar med fina resultat. Bland 
annat något av Vansbrosimningens lopp, Stockholm aquathlon, Riddarfjärden, roslagssimmet 
mfl. I bassäng har klubben representerats på kortbane-SM där ett tio-tal simmare deltog med 
flera framstående resultat och placeringar. Norrtälje hade lag med i både dam- herr- och 
mixklasserna där en fjärdeplacering var i topp. På långbane-SM hade klubben två simmare 
som placerade sig i topp. Svenska rekord slogs både vid kort- och långbane SM.  
Norrtälje simklubb representerades även av två masterssimmare på DM i Järfälla där ett antal 
medaljer plockades. 
Ett härligt häng som tycker om att träna! 
 
Triathlon 
Gruppen består av ca 35 Triathleter, som tränar tillsammans. Vi har deltagit i Ironman 
Kalmar, långdistans EM Motala, och andra tävlingar på olympiskdistans och sprintdistans. 
Målsättningen är att få in flera ungdomar i gruppen och få flera som tävlar.. 
 
Vuxensim 
Tillströmningen av vuxna som vill lära sig crawl är väldigt stor. Under 2015 var det ca 100 st 
som gick crawlcurs, ett 20 tal har fortsatt träna i föreningen. 
 
 
Slutord 
Norrtälje Simklubb arbetar vidare med att bli Roslagens bästa förening, för att bli det så skall 
vi…. 

• Utveckling av ledare/tränare, för en mer kvalitativ verksamhet. 
• Fortsätta att bygga en organisation som klarar att hantera en större verksamhet. 
• Fortsätta utveckling av projekt/arbetsgrupper. (kommitté)  
• Breddverksamhet och andra vattensporter. 

 
Norrtälje 2016-02-15 
Mikael Gardell 
Ordförande 


