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Sammanträden 

Under året har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls den 18 mars 2021.  

 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften var under året 200 kr för aktiv medlem. 

 

Medlemsantalet 

Medlemsantalet var vid årets slut 2500 st.  

Fördelningen var 1291 kvinnor och 1209 män. 

 

Idrottsklubbar i Lund 

Marianne Lager var klubbens representant med fullmakt att företräda Simklubben Poseidon 



Verksamhetsberättelse från styrelsen 
 
Om 2020 var ett speciellt år blev 2021 det än mer på grund av coronapandemin. Detta var ju 
inget unikt för Simklubben Poseidon utan något som präglade hela samhället.  
 
Det första halvåret var det mesta i samhället nedstängt och under del av året var det bara 
barn födda efter 2002 som fick träna inne i simhallen om man inte hade landslagsuppdrag. 
Trots detta svåra utgångsläge har tränare och övriga anställda gjort ett fantastiskt arbete och 
ska ha en stor eloge för det. Med en enorm idérikedom hölls träningspass utomhus till och 
med i den kallaste vinter och klubbens aktiva ställde upp på detta nya sätt att träna. Ni kan 
läsa mer om detta i de olika verksamheternas delar av denna verksamhetsberättelse. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio ordinarie styrelsemöten, inklusive det 
konstituerande styrelsemötet, där verksamhetschefen även har varit närvarande och 
redovisat aktuellt ekonomiskt läge och verksamhetshändelser. Merparten av mötena har 
varit digitala. Det är oerhört värdefullt att ta del av verksamhetsrapporterna och följa vad 
som hänt inom klubben sedan senast. Detta inte minst i en tid då inget varit som vanligt. I 
det vi kunnat har vi försökt vara bollplank till verksamheten. 
 
Vi hoppas att vi nu lagt pandemin bakom oss och blickar fram mot 2022 som vi hoppas ska 
fyllas av tävlingar och sammankomster där vi alla kan mötas på nytt! 
 
 
Tack alla för ett fantastiskt arbete! Tillsammans är vi simklubben Poseidon. 
 
För styrelsen genom Anna Svensson Melin, ordförande 
 



Verksamhetsberättelse simsektionen 2021 

I Poseidons simverksamhet så finns det idag 6st tävlingsgrupper och 4st träningsgrupper med totalt 

284 simmare hösten 2021. Vi gjorde ändringar i gruppstrukturen under hösten för att harmonisera 

grupperna mer. SM/JSM och Sum Sim grupperna blev till P3, P2 och P1. Förändringar i tränarstaben 

under året var att Karl anställdes som ansvarig för P1 och att Alexander Waldo blev assisterande 

junior och ungdomstränare. Klubben har också 16 timanställda tränare i simsektionen.  

Även detta år har präglats av Covid 19. I stort sett hela vårsäsongen blev inställd vad gäller tävlingar.  

Januari – mars 

Under årets första 3 månader så var glädjeämnet att fler och fler av klubbens tävlingssimmare fick 

komma tillbaka i träning. Hanna var i Stockholm för att tävla en interntävling mot övriga 

landslagssimmare. 

April 

Ett antal temporär race simmades på hemmaplan för att simmarna skulle få någon sorts tävling. 

Swim Open avgjordes under stora restriktioner i Stockholm. Det levdes och tävlades i en bubbla. 

Hanna, David F, David O och Anton var uttagna från Poseidon. Dom sista simmarna som varit 

utestängda från Högevall var åter välkomna tillbaka i träning 

Maj 

En månad i träningens tecken 

Juni 

Första ”riktiga” tävlingen på länge blev Citadellsimmet i Landskrona där nästan hela klubben var på 

plats och det simmades riktigt bra. Bland annat 3 klubbrekord av Hanna. Hanna var också i Rom på 

Sette Colli där det blev ytterligare klubbrekord.  

Juli 

Till slut blev det ett corona säkert SM/JSM i Halmstad. Killarna och tjejerna uppdelade på olika pass 

under hela tävlingen. SM/JSM i Halmstad blev det bästa långbanemästerskapet för Poseidon på 

mycket lång tid. Hanna kom hem med brons 100 fjäril, Silver på 200 fritt, brons på 50 fjäril och GULD 

på 200 medley. Ian GULD JSM på 200 fjäril, Anton brons JSM på 400 fritt, David Falk silver JSM på 100 

fjäril. I klubbstriden blev 9:a på seniorsidan och på juniorsidan blev vi 8:a. 

 



Sum Sim äldre/JSM i Kungsbacka blev medaljmässigt helt fantastiskt. Hela 27 medaljer totalt. På JSM 

blev det följande utdelning. Hanna 7 guld och 1 silver, Elin 1 silver, 4x100 fritt killar guld (Robin, 

Gustav, Pontus, Victor), Mary 1 brons, Robin 1 silver. På Sum Sim blev det följande utdelning. Levente 

3 silver 1 brons, Nayan 1 brons, David Falk 2 guld och 1 silver, Arvid Nilsson 1 silver, 4x100 fritt killar 

brons(Arvid, David F, Levente, David O), 4x100 medley killar(Arvid, Levente, David F, David O), Clara 2 

guld och 1 brons. 

 

Ida Nordberg simmade sitt första landslagsuppdrag då hon var på NUM i Litauen. 

Riksmästerskapet som avgjordes på ett flertal ställen i Sverige gav ett flertal framskjutna placeringar 

för dom yngre simmarna i Poseidon.  

Riksmästerskapet för oss simmades på LH games i Landskrona som blev avslutningstävling för 

klubben. 

 

Augusti 

Uppstart för alla grupper och med förhoppningar om en normal säsong. 

September 

En något nedbantad PTC avgjordes med tävlingssugna Poseidonsimmare. S3 var på Sparbanken cup i 

Ystad. Seriesims deltävling i Helsingborg där vi återigen blev fina tvåor. Det var också NIU mästerskap 

i Jönköping där Polhemsskolan som till stor del är Poseidonsimmare kom på 2:a plats. Hanna var på 

GP i Väsby för att möta Sverige eliten.  

 

 

 

 

 



Oktober 

I oktober var det rikligt med tävlingar. Vi deltog på Lödde Cup, DM, UGP som arrangerades hemma 

och Ystad GP. P3 var på ett lyckat träningsläger i Torremolinos. Det var också Speedo Swim Meet i 

Helsingborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



November 

November startade med Novembersim i Eslöv för S2, S3 och P3. Poseidon i topp i nästan alla grenar.  

SM/JSM i Stockholm 24-28/11 blev Poseidons mest framgångsrika någonsin. Här kommer lite härlig 

statistik 

 

o 9 JSM medaljer   

▪ Guld på 4x200 fritt herrar(Filip, David, Jonathan, Nils) 

▪ Silver på 50 fjäril(David) 

▪ Silver på 800 fritt(Anton) 

▪ Silver på 200 fjäril(David) 

▪ Brons på 200 fjäril(Ian) 

▪ Silver på 4x100 fritt herrar(Jonathan, David, Nils, Filip) 

▪ Brons på 400 fritt(Anton) 

▪ Silver på 400 medley(Filip) 

▪ Brons på 4x100 medley(Nils, Richard, David, Jonathan) 

o  5 SM medaljer   

▪ Guld på 200 medley(Hanna) 

▪ Silver på 200 fritt(Hanna) 

▪ Silver på 400 fritt(Hanna) 

▪ Silver på 100 medley(Hanna) 

▪ Brons på 800 fritt(Anton) 

o 21 finalplatser på JSM och 18 på SM 

o 5:e plats totalt på JSM och 7:e plats på SM 

Höstsimiaden simmades med lika stor succé. 70 deltagare som tog 33 medaljer. 

Sum Sim region i Kristianstad gav oss 21 simmare simmare till Riks, varav 14 var individuellt kvalade 

 

 

 



December 

Följande klubbmästare korades på KM  

o Flickor 10 oy – Liv Lundin Linner 

o Pojkar 10 oy – Folke Af Trampe 

o Flickor 11-12 – Elsa Holmqvist 

o Pojkar 11-12 – Torkel Olsson 

o Flickor 13-14 – Alice Seyffart 

o Pojkar 13-14 – Albin Wikström 

o Flickor 15-16 – Linnea Costa Caesar 

o Pojkar 15-16 – Philip Björkman 

o Damer 17 oä – Hanna Bergman 

o Herrar 17 oä – Filip Salbrink 

Likt SM och JSM, var årets upplaga av Sum-Sim Riks Poseidons mest framgångsrika. 

Vi var med i alla lagkapper på både tjej- och killsidan och blev sjätte bästa klubb i poängstriden med 

317 poäng (en förbättring med över 100 poäng från Umeå 2019). 

 

Medaljer: 

o Guld på 50 bröst (Levente) 

o Guld på 100 rygg (Isabella) 

o Silver på 200 rygg (Ida) 

o Brons på 4x100 medley (Axel, Levente, Martin, Filip) 

o Brons på 200 rygg (Isabella) 

o Brons på 100 bröst (Levente) 

o Brons på 100 fritt (Theo) 

o Brons på 100 bröst (Theo) 

 

Misja Klevstig, Chefstränare 

Gergö Nagy, Utvecklingsansvarig 



Masters verksamhetsberättelse 2021 

Masters är indelad i två grupper med två inriktningar; Masters tävling som är den 

ursprungliga gruppen, och Masters träning, som är en fortsättning från när man är klar med 

vuxencrawl. Gemensamt för båda grupperna är att träna tillsammans, utveckla sin simteknik 

och uppleva glädjen med simningen. Tävling är ett moment som båda grupperna har 

möjlighet till. Masters tävling hade runt 25 simmare 2021 och Masters träning hade fem 

simmare. 

I augusti 2021 kom Masters äntligen i gång med träningen.  Tyvärr blev det inget tävlande 

förrän i december. Joanna Lundqvist deltog i Master-SM i Jönköping och simmade hem ett 

brons på 100 fjäril och därmed några SM-poäng till klubben. Sista tävlingen på året blev KM 

då två i gruppen deltog. Det blev inte så mycket tävlande år 2021 men hoppas att det 

kommer igång igen. 

Joanna Toth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inställda tävlingar 2021 

Januari 

• UGP 1 

Februari 

• Seriesim deltävling 3 

• Poseidontävling 1 

• Borås Speedo Meet 

Mars 

• Poseidontävling 2 

• Löken 

• GP 1 

• Öresund Meeting 

• Seriesim deltävling 4 

April 

• Späckhuggarsim 

• Kungsbacka Spring meet 

• Ystad GP 

Maj 

• Vårsimiaden 

 

Juni 

• Citadellsim 

• Bockstensdoppet 

• SM/JSM 

Juli 

• Sum Sim(vissa årgångar) 

Augusti 

• Läger i Bulgarien 

 

 



Verksamhetsberättelse simhopp 2021 

2021 – ytterligare ett händelserikt simhoppsår covid-19 till trots.  

Efter ett längre uppehåll drog tävlingarna i gång så smått i slutet av sommaren och på fullt allvar till 

hösten. Vi kan med glädje och stor stolthet konstatera att vi hade den största representerade 

truppen på samtliga tävlingar vi ställde upp på under hösten; Speedo Dive, NIU mästerskapen, 

Ungdomshoppet, USM och Diving Lund 

Det gick också väldigt bra för oss resultatmässigt under det gångna året. Vi tog totalt 21 

mästerskapsmedaljer varav 10st guld.  

Vår breda simhoppstrupp i kombination med bra resultat gjorde att vi blev näst bästa 

simhoppsförening 2021 (räknat på mästerskapspoäng).   

Under året har vi inte bara haft ett utan två, ”har inte hänt på minst 30 år för Poseidon-simhopp”- 

händelser. Det första stod Elna Widerström för när hon blev svensk seniormäster på 1 meter. Det 

andra stod för Nina Janmyr som blev uttagen och tävlade på junior VM. Tjejerna belönades dessutom 

med Lunds Idrottsgilles ungdomsstipendium för sina prestationer under året. Hatten av för båda två.  

Längre fram i texten finns resultat och sammanfattningar från fler tävlingar och lägerverksamhet. 

Under våren hade vi ca 210 aktiva simhoppare och hösten under hösten ca 220 i simhoppskola, 

träningsgrupper, vuxengrupper, funkissimhopp, ungdomsgrupp 

och tävlingsgrupper.  

Med ett stort antal simhoppare krävs det ett gäng tränare. 33 

simhoppstränare har varit verksamma under året. Tränarnas 

engagemang och arbete är ovärderligt. Stort tack!  

Tova Mårtensson, en av de duktiga simhoppstränarna, erhöll 

Skånes idrottsledarstipendier. Grattis! 

Som avslutning på den här inledning belyses att Sanna 

Wallertoft, chefstränare i simhopp, intervjuades av 2motiv8. 

Företaget som står för -”Ditt unika ledarskap som tränare, 

förälder eller beslutsfattare. Byggd på erfarenhet, beteende, 

vetenskap. Stå på giganters axlar”. Sanna delade med sig om 

tankar och tips kring sitt ledarskap.  

 

 

 

 

 



Så här påverkades verksamheten på grund av covid-19 

Följande evenemang ställdes in: 

13/3 klubbarrangemang 

2–4/4 JSM, Lund/Malmö 

10/4 klubbarrangemang 

17-18/4 Rikskampen 

24-25/4 Nordic Light, Lund 

Kompisvecka  

22/5 Grodhoppet 

6/6 Poseidondagen  

Träningen påverkades under delar av året av: 

• Pandemilagen - begränsat antal i alla lokaler vi är i. Det ledde till ett enormt logistiskt arbete 

för att få ihop verksamheten.  

• Vuxna fick inte träna. 

• Fortsatt landträning utomhus i stället för på badet. 

Digitala distanstävlingar  

Under en period var rekommendationerna och restriktionerna satta så att endast landslagsaktiva fick 

tävla. Det innebar att Axel Walther, Elna Widerström och Nina Janmyr kunde delta på digitala 

distanstävlingar som arrangerades 27/2, 27/3 och 24/4. Simhopparna tävlade digitalt mot andra 

simhoppare runt om i Sverige men i sin egen hemmaarena. Hoppen filmas live, och domare dömer 

hemifrån via en skärm.  

Mästerskap  

SM i Karlskoga, 29–30 maj  

Nina Janmyr och Elna Widerström representerade Poseidon. Sanna Wallertoft var med som tränare. 

Båda tävlade 1meter, 3 meter och synchro.  

Nina tog sig till final på alla tävlingar. Hon tog silver på 3m samt i 

synchro tillsammans med Elna. Elna blev svensk mästarinna på 

1m samt i mixed synchro tillsammans med Elias Petersen från 

MKK samt silvermedaljör i synchro med Nina.  

 

 

 

 

 



USM i Stockholm, 29–31 oktober 

17 hoppare representerade Poseidon på årets USM och totalt blev det 4 brons, 3 silver och 4 guld, 22 

topp 6 placeringar och 44 personliga rekord. 

Följande personer plockade hem medaljer: 
 
Nina Janmyr, guld på höga hopp och i synchro tillsammans med Emilia Nilsson Garip (MKK), brons på 
1m och 3m i A-klassen. 
Axel Walther, guld på höga hopp, silver på 1 meter och 3m i B-klassen  
Hanna Andersson, silver på höga hopp i B-klassen 
Maja Jackowicz-Korczynska, guld på höga hopp, brons på 1m och 3m i C-klassen 
 
Tränare: Arvid Strömbeck, Lina Damgaard, Tova Mårtensson och Marcus Ekström  
 
Euro Finans Diving Lund, 5-3 november  
Totalt tog simhopparna 4 medaljer, 3 silver och 1 brons. Poseidon hade 17 uttagna tävlade med 
under årets tävlingar: 
 
A-klass 
Elna Widerström 
Nina Janmyr 
  
B-klass 
Axel Walther 
Carl Larmark 
Hanna Andersson 
Lilly Månsson 
Leia Olsson-Schönhult 
Elsa Wähler 
Ally Widerström 
My Tufvesson 
Elna Pettersson Wiberg 
Ingeborg Larsson 
  
C-klass 
Alice Norling 
Maja Jackowicz-Korczynska 
Frida Eneström 
Olle Pettersson 
Lasse Noergaard 
 
Det blev följande topplaceringar:  
Axel, 4: a på 1m och höga hopp, 5:a på 3m 
Elna W, 5:a på 1m 
Nina, 6a på 1m, silver på 3m och silver på höga hopp 
Hanna, silver på höga hopp 
Maja, brons på höga hopp 
 
  



KM 11 december 

Följande kan titulera sig klubbmästare: 

Elna Widerström- KM avancerad  
Agnes Thapper- KM äldre  
Erik Ekenstierna- KM masters 
 

Landslagsuppdrag 

EJM i Rijeka, Kroatien, 21–28 juni 

Nina Janmyr och Elna Widerström var uttagna att representera Sverige under Euroepiska 

juniormästerskapen. Nina i A-klass på höga hopp och Elna i A-klass på 3m. Sanna Wallertoft uttagen 

som tränare. Nina tog sig till final och placerade sig på 8:e plats.  

Junior VM i Kiev, Ukraina, 2–9 december 

Nina Janmyr tävlade för det svenska landslaget under JVM. Nina 

tävlade höga hopp och synchro tillsammans med Emilia Nilsson 

Garip från MKK. Sanna Wallertoft var uttagen tränare. Nina tog sig 

till final på höga hopp och placerade sig på 7:e plats. På synchron 

kom tjejerna 4: a endast 13 poäng ifrån bronsmedaljen.  

Nordiska mästerskapen i Helsingfors, Finland 17–19 december  

Följande simhoppare från Poseidon var uttagna att representera det 

svenska landslaget: 

Maja Jackowicz-Korczynska, flickor c, höga hopp 

Hanna Andersson, flickor b, höga hopp 

Axel Walther, pojkar b, 1m, 3m och höga hopp 

Nina Janmyr, flickor a - höga hopp och synchro, senior - höga hopp, synchro och 3m 

Arvid Strömbeck var med som tränare och Lina Damgaard representerade laget som domare. 

Axel och Nina stod för Poseidons medaljer. Axel tog ett brons på 1m. Nina tävlade i fem grenar och 

tog medalj i samtliga (!). Nina titulerar sig nu som nordisk mästarinna på höga och i synchro 

tillsammans med Emilia Nilsson Garip (MKK). Hon titulerar sig också som nordisk mästarinna för 

juniorer på höga hopp (a-klass) samt i synchro tillsammans med Emilia. Hon plockade även hem en 

silvermedalj på 3m i seniorklassen.   



Poseidon simhopp har även deltagit på följande tävlingar… 

Tävlings och träningsgrupper har deltagit på: 

Fysisk tävling mellan MKK och Poseidon i Lund i Lund 3 juli, NIU mästerskapen 

i Jönköping 9 september, Nordic Light i Lund 2–3 oktober, Speedo Diving i 

Jönköping 1–3 oktober och Ungdomshoppet i Göteborg 15–17 oktober.  

Poseidon har genomfört följande klubbarrangemang: 

Stjärnjakten, treudden och tomtehopp.  

Övrigt: 

• Samarbetet med Mia Selin har fortsatt, med hjälp av Ayla Langlais den 

här gången. Mia, fysioterapeut i Lund och är kopplad till landslaget. Ayla är utbilda 

fysioterapeut och tränare i RM. Screening har genomförts i blå, regnbåge och mästerskap. 

Samtliga hoppar har fått prehabprogram.  

• 2020 medverkade vi i Lilla Sportspegeln. 2021 gjordes en ”spinn off” från förra gången. Den 

här gången skulle en simhoppare lära ut simhopp till en annan idrottare och tvärt om. Alice 

Norling lärde sig att klättra och hon lärde ut simhopp.  

• Marcus Ekström, tränare och mastershoppare, agerade stuntman i LasseMajas detektivbyrå. 

Han utför ett simhopp som karaktären, Racke Bolinder.   

• Elsa Wähler och My Tufvesson fyllde sina stjärnkort på stjärnjakten. Tjejerna har alltså gjort 

fothopp, huvudhopp, volthopp och volthopp med skruv från 1m, 3m, 5m, 7,5m samt 10m.  

  



Utbildningar som simhoppstränare har genomgått under året: 

• Kick - off med alla simhoppstränare 

• Nya simhoppstränare deltog i Poseidons grundutbildning  

• Digital föreläsning om sexuella övergrepp inom idrotten 

• 4st deltog i baskursen i simhopp digitalt. Sanna Wallertoft och Arvid Strömbeck var 

kursledare från simförbundet 

• HLR- utbildning 

• SISUS grundutbildning för tränare, 10 deltagare. 

• Grundkursen i simhopp, 4 deltagare.  

• Arvid och Sanna har går en elitutbildning i SSF regi (fortsättning våren 2022). Nina Janmyr 
och Elna Widerström genomgår samma utbildning, men som aktiva. 

• Sju simhoppstränare påbörjade utbildningen ”walk the way we talk” som kommer 
avslutas under våren 2022. 

 

Lägerverksamhet 
Ett läger har genomförts under året. Ett landträningsläger för 
simhopparna i blå, regnbåge och mästerskap på Lingvallen.  
 

Tack för oss; Sanna Wallertoft och Arvid Strömbeck 

 



Verksamhetsberättelse Simlinjen 2021 

I år, likt förra året, var Covid-19 fortfarande högaktuell och härjade överallt vilket fortfarande 

påverkade oss i SK Poseidon. Vi har fortfarande kunnat ha våra grupper igång men det har varit en 

hel del arbete runt det. Det har gjorts omklädningsrumsschema för samtliga grupper nerbrutit i 

kvarter för att se till att vi följer pandemilagens “10kvm2” per person oavsett vart man befunnit sig. 

Det har inneburit att dem aktiva fått byta om i olika omklädningsrum med tidsbegränsningar, vissa 

precis innan sin lektion och vissa har fått byta om tidigare och vänta i korridoren för att det ska gå 

ihop. Vi har fått begränsa hur många som kan vara i varje grupp i breddverksamheten för att vi skulle 

hålla det godkända antalet i bassängerna, föräldrarna inte fick sitta och titta på lektionerna på 

samma sätt som tidigare. Chefstränarna för alla tre kategorier (breddverksamhet, simhopp & 

tävlingssimning) har jobbat tillsammans med schemat och räknat antal i sina grupper varje kvart vi 

har verksamhet för att se vem som kan byta om vart, vem måste begränsa sitt gruppantal för att vi 

inte ska bli för många och vem har möjlighet och gjort schemat tillsammans på väldigt tajt deadline. 

Vi har också fått ta hänsyn (såklart) till de andra föreningarna som vi delat bassängerna med. Vi har 

även fått anpassa oss att andra föreningar kommer vara i omklädningsrummen när vi gjort schemat.  

Men det gick ihop och vi fick till ett bra schema där vi hade så mycket verksamhet som vi kunde!        

UTBILDNINGAR  

Under året har flera utbildningar erbjudits våra ledare.  

• Vi har haft SK Poseidons Grundutbildning för nya ledare tre gånger under året. Vi har även 

utbildat fler av dem från kontoret för att kunna hålla i utbildningen. 

• Breddverksamhetens ledare har skickats på utbildningen “Simidrottsledare” som hålls av 

SISU.  

• Vi har också haft Poseidoninstruktörsutbildning 1 tre olika tillfällen som hölls av Moa Lager, 

Jasmine Freij och Thorbjörn Holmberg. Många tränare deltog och det var givande för både 

dem som gick den och dem som höll i den. 

• Vi har haft en Nelms Metod utbildning som Hilde Elise Hansen har hållit i tillsammans med 

Moa och Jasmine för breddtränarna.  

• Det har också varit en utbildning för våra tränare som har funkissimskolor som Hilde höll i 

tillsammans med Moa och Jasmine. Där gick vi igenom viktiga vattenövningar och saker som 

är extra bra att tänka på i dem grupperna. Tränarna fick även ta upp saker som dem behöver 

tips och trix om så diskuterade vi det tillsammans. Väldigt bra tyckte alla.  

• Moa och Jasmine har påbörjat utbildningen “Simidrottsledare 12-17år” som kommer 

avslutas i mars 2022.  

• Tina Belven och Jasmine gick även utbildningen “Babysimsinstruktör”.  

• V. 50 började utbildningen ”Walk the way you talk” som bland annat Moa och Jasmine går 

tillsammans med andra tränare som har tävlingsgrupper. 

 

SKOLSIM  

Under årets gång hade vi skolsim för några icke simkunniga elever från Polhemskolan och Vipan. 

Moa höll själv i dessa lektioner. Ett viktigt samarbete som vi gärna tar oss an.  

I början och slutet av sommaren hade vi skolsim för eleverna på Nyvångskolan på Dalbybadet. Det 

blev tio intensiva dagar för både ledare och elever. Detta leddes av 4 av våra ledare. Vecka 21 och 22 

hade vi skolsim i Dalby för årskurs 3-6. 2 ledare på plats varje dag 08,45-14,00 

 



LOVVERKSAMHET 

Under sommarlovet har vi som vanligt haft sommarsimskolor med allt från Plask & Lek 1 – Medley. 

2021 hade vi sommarsimskolor för barn på Högevallsbadet vecka 25-32, på Dalbybadet vecka 25-27 

och Sandbybadet vecka 31-32.  

Antal lektioner i sommarsimskola: 203st       

 

TIA & NAD (Tidiga insatser asyl) och (Nätverk-aktivitet-delaktighet) 

Vi har även samarbetat med TIA & NAD och haft simskolor för kvinnogrupper i olika åldrar och på 

olika bad i sommar: Vi har haft två tillfällen var på alla utebaden: Dalby, Sandby, Källby och Veberöd. 

 

VATTENFRITIDS 

Vi har såklart även haft vattenfritids som vanligt under fullbokade tre veckor med massa glada barn, 

ledare och utflykter. För att följa pandemilagen specifikt vid lunchtid med 40st barn och 7 ledare 

hade vattenfritids ett eget tält som vi satt i under lunchtid med bord och stolar. Maten serverade 

ledarna. Detta tyckte både barnen och ledarna var ett bra alternativ och skulle absolut kunna tänka 

sig fortsätta med det framöver. Det var även ett bra ställe att leka lekar på som ni ser på bilderna.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRÄDDNING 

Moa och Jasmine hade livräddningsträning med konfirmandledare från Svenska Kyrkan. Ett trevligt 

samarbete tycker vi och något som är återkommande år efter år. Jättebra att deras ledare får mer 

kunskaper och träning i livräddning då deras sommarläger ofta är vid sjö eller hav.  

 

KICK-OFF 

Kick-offen inför höstterminen blev lite annorlunda i år med pga Covid-19. Dagen startade med två 

timmars digital föreläsning för att sedan ses i konferenssalen och lyssna på verksamhetschef 

Marianne Lager och sportchef Thorbjörn. Efter det gick Moa och Jasmine igenom schema, 

kalendarium, ett urplock från SK Poseidons värdegrund osv. Efter detta blev det fika, mer 

information angående höstterminen, lära-känna-varandra-lekar och kvällsmat i konferenssalen. 

Planen var att vara ute hela dagen som förra året i Stadsparken men vädret tillåt inte det så då fick vi 

ta plan och vara inne. Men det blev verkligen en rolig och givande dag.  

 

ÄNNU Ett annorlunda men spännande år tycker vi på 

breddverksamheten. Mycket går att lösa om man bara vill och det 

tycker vi verkligen att Poseidon har bevisat ÄVEN detta år! Nu blickar 

vi framåt MOT ETT FÖRHOPPNINGSVIS LUGNT ÅR UTAN RESTRIKTIONER! 

hälsningar Moa Lager och Jasmine Freij        
 



                           
     Tävling - sim 
 
 
 

 

Simklubben Poseidon Tävling - sim 

 

    
 
Andrus Kangro [ansvarig] andrus@skposeidon.se 

  070-249 11 53 

 

Verksamhetsberättelse   2021/22 
Detta verksamhetsår har tävlingsverksamheten varit reducerad och begränsad av 
pandemin och dess effekter. 

Runt klorpölen – några tillbakablickar 
 
När man tittar i backspegeln nu så har det under verksamhetsåret varit rätt mycket 
tävlingsverksamheter ändå, om så i reducerade och begränsade versioner. Allt för att 
simmarna ska vara igång få sina tider registrerade. 

Simförbundet sanktionerade så kallad temporärrace-tävlingar ett tag. Det var lokala 
tävlingar under hårda restriktioner och genomfördes under ordinarie träningspass där 
tränarna tog tiderna. Vi hann med 7 sådana för Poseidon varav en var för NIU: 
17 april, 1 maj, 5 maj, 15 maj, 16 maj, 19 juni och 26 juni under 2021. 

Vi har också haft några inbjudningstävlingar som ses i listan nedan. Dock har pandemin 
ställt till det att antal deltagare inte är på den nivå som tidigare men det var bra och trevliga 
tävlingar ändå. 

 

Tävlingarna har inbringat till Poseidon, efter avdrag av avgifter till andra, 202.565 kr brutto. 
Tyvärr har vi sedan banhyror och liknade med som drar ner nettointäkterna. 

Nya regler har tillkommit i februari från Svenska simförbundet. Det gäller för simmare som 
är 12 år och yngre. De ska inte rangordnas efter sina resultat. De yngre simmarna blir inte 
heller diskade. Detta innebär att på tävlingar framledes när dessa åldersgrupper är med 
måste de simma i separata grenar, dvs inte blandas med äldre simmare.  

Funktionärsbehov är något som vi alltid har och det kan vara svårt att få ihop fullständig 
besättning för att kunna genomföra hemmatävlingar reglementsenligt. Situationen 
förbättras om fler blir funktionärer samt solidariskt ställer även upp på tävlingar där inte 
deras barn simmar. 

 

Datum Tävling Antal starter Antal simmare Antal klubbar Inkomst Poseidon *)
2021-09-03 - 2021-09-05 Arena Poseidon Team Cup 1450 292 12 56 425                           
2021-09-26 PT-4 271 4 128
2021-10-16 - 2021-10-17 UGP 1172 236 17 34 700                           
2021-11-27 - 2021-11-28 Sim à Lund 1285 351 19 82 900                           
2021-12-12 KM 556 141 1
2022-02-05 PT-1 252 135 1
2022-03-05 Öppna Skånska Mastersmästerskapet 179 69 14 14 020                           
2022-03-05 - 2022-03-06 Löken 403 129 7 14 520                           

http://www.skposeidon.se/


                Tävling - sim 
 

 
 

Med distans och sprit på bordet genomförde vi tävlingar i sekretariatet. Lite väl glest bara.  

 

 
Lund den 7  mars 2022 

 
Andrus Kangro   [Tävlingsansvarig, SK Poseidon] 

 



 
 
Filmning och lägerverksamhet. 
 
Färöarna Vi har under året haft ett läger på besök i Lund från 
Färöarna. Mycket lyckat och dom var först ut att prova det 
uppdaterade kamerasystemet. Dom vill gärna komma 
tillbaka. 
 
Vi har haft flera förfrågningar som inte kunnat genomföras 
pga. av Högevall och långa svarstider från kommunen. Bland 
annat Svenska Landslaget i februari. 
 
Alla kameror samt mjukvara har uppdaterats under 2021. Vi har nu en mycket högre säkerhet vid 
filmningar då alla filmer sparas och kan analyseras om ifall något gått fel under analysen. Även 
kvalitén på filmerna är mycket högre. 
 
 
Thorbjörn Holmberg 
Sportchef, SK Poseidon 
 



Verksamhetsberättelse Nelms Metod 2021 

 

SK Poseidon har sedan januari 2019 drivit projektet Nelms Metod 

tillsammans med Swedish Center for Aquatic Research och 

Föreningen Furuboda. Projektet har stöd från Allmänna Arvsfonden tom april 2022. 

Projektet har 5 medarbetare som motsvarar två 100% anställningar. Stödet gör att alla 

utbildningar och aktiviteter är gratis för deltagarna.  

Projektets mål är att vidareutveckla metoden Nelms Metod, och att utbilda både 

målgruppen själv och personer som vill träna andra i metoden. I Nelms Metod använder vi 

träning i vatten på ett annorlunda sätt för att öka rörelsekontrollen, rörelseförståelsen och 

den sensoriska medvetenheten hos personer som lever med funktionsvariationer. Nelms 

metod baserar sig främst på kroppens och nervsystemets reaktion på vattnet, mekaniskt, 

sensoriskt och emotionellt. Fokus i övningarna är vattnets turbulens och rytm och kroppens 

flexibilitet och motorik. Övningarna kan verka enkla, men gör du dem rätt är de små 

rörelserna väldigt stimulerande och ger starka och instinktiva svar inifrån kroppen. Det 

påverkar balansen och kontrollen. Metodiken bygger på Milton Nelms arbete och 

erfarenheter, en amerikansk simtränare som har jobbat över hela världen med allt från 

elitsimmare till simkunnighetsprojekt för utsatta grupper på Fiji. Milton var också central i 

projektet Gilla Vatten, med vår konferens Worls Aquatic Developmement Conference och 

står bakom metoden Brainswim, som vi använder i SK Poseidon.  

 

För att bli instruktör i metoden måste man gå 

både del 1 och del 2 + delta på två digitala 

eller fysiska träffar. Både del 1 och del 2 av 

utbildningen består av fysiska träffar och 

digitala träffar. Vi har under 2021 haft 18 

utbildningar (del 1 + del 2) över hela Södra- 

Sverige, med totalt 145 deltagare under 

2021. Fram till nu i projektet har 280 

personer gått utbildningen. Vi har också haft 

flera olika digitala träffar för de som har gått 

vår utbildning med olika tema, där ca 50 

personer har varit med. På de flesta digitala 

träffar så deltar Milton Nelms på länk från 

Australien. De fysiska delarna av 

utbildningarna + möten har vi i 

projektgruppen hållit i. 

 

 

Peter & Hilde som utbildar. 



Vi har haft 7 digitala informationsträffar med totalt 62 deltagare. Denna träff är öppen för 

alla som är nyfikna på metoden och vill veta mer. Utöver detta har vi haft 3 öppna digitala 

föredrag med olika tema – totalt ca 60 deltagare.  

 

 

 

Glenn föreläser                                                   Hans visar övningarna i vattnet 

Vi har också haft olika aktiviteter som riktar sig direkt mot målgruppen Vi har haft 8 prova-på 

tillfällen, både i Lund, Göteborg, Halmstad, Furuboda Folkhögskola och i Västerås. Två av 

våra projektanställda, Hans och Glenn, har under alla tre åren hållit i träningar på Furuboda 

Folkhögskola. På Furuboda Folkhögskola har merparten av deltagarna en 

funktionsnedsättning. Enligt Glenn och Hans har träningen i metoden gett deltagarna stora 

framgångar och många har också blivit mera medvetna om hur vattnet känns. De 

erfarenheter vi tar med oss från träningen på Furuboda är att det tar tid när man ska införa 

en ny metod. Det är nytt för deltagarna, och det kan ta lite tid innan de förstår det och gillar 

detta sätt att träna efter. Det är viktig att hela tiden känna av individen och låt detta styra 

träningen. Börja i det små – det går fint att blanda Nelms Metod, med andra sätt att träna 

på.  

Under 2021 har vi också påbörjat en utbildningsserie för fysioterapeuter i Västra Götaland.  

Ett samarbete tillsammans med Region Västra-Götaland där vi ska utbilda ca 40 av regionens 

fysioterapeuter i metoden. Detta är ett bra sätt att nå ut till flera i målgruppen, särskilt de 

med reducerad rörlighet. Det är också positivt då det hjälper oss att utveckla metoden och 

utbildningen. 

Vi har också färdigställt utbildningsmaterialet. Materialet består av en handbok på 84 sidor, 

som ger en djupare förståelse av principerna som metoden bygger på. Vi har också gjort en 

kortare bok med beskrivning och bild/ritningar på alla övningar. Materialet är skrivit av Milton 

Nelms och översätt till svenska av oss i projektgruppen. Alla som går vår utbildning får detta 

material gratis. 



Genom året har vi haft också haft två egna utbildningar i metoden för Poseidons tränare i 

Funkisgrupperna, både digitalt och i bassängen.  

Projektledare är Hilde Elise Hansen (100%). I tillägg har vi tre projektkoordinatorer; Peter 

Pettersson (25%), Hans Johnsson (30%) och Glenn Bontin (20%). Marianne Lager har 

ansvaret för ekonomi och administration (25%). 

Besök gärna projektets hemsida för att läsa mera: www.nelmsmetod.se Följ oss också på 

Facebook eller Instagram – sök på Nelms Metod.  

 

Projektledare 

Hilde Elise Hansen 

 

 

 

 

 

 

http://www.nelmsmetod.se/












 

 

   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                                                          

                                                              

 

ETT STORT TACK TILL VÅRA 

SPONSORER 2021! 

 


	1 Formalia till Verksamhetsår 2021
	2 Verksamhetsberättelse från styrelsen 2021
	3 Verksamhetsberättelse simning 2021
	4 Verksamhetsberättelse simhopp 2021
	5 Verksamhetsberättelse simlinjen 2021
	6 Verksamhetsberättelse Tävling-sim  2021
	Runt klorpölen – några tillbakablickar

	7 Verksamhetsberättelse Filmning och lägerverksamhet 2021
	8 Verksamhetsberättelse Nelms Metod 2021
	9 Årsredovisning med underskrifter
	10 Revisionsberättelse med underskrifter
	11 Sponsorer

