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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 
VARBERGS SIM 

Varbergs Sim har under 2019 stått mitt i den utmanande tid vi kommer vara i mellan 2018-2021 då vår nya 
simanläggning byggs. Under denna tid har vi vår verksamhet förlagd till Veddiges 25 m bassäng med 6 banor där 
hela kommunens basängverksamhet ska få plats. Viss simskoleverksamhet och vår babysimsverksamhet är 
förlagd till rehabbassängen på Skansliden. Detta påverkar förstås föreningens verksamhet mycket och får stora 
konsekvenser framförallt på vår breddverksamhet såsom simskola och medleyskola men även vuxensimningen, 
med ett stort medlemstapp som följd av detta. Detta i sin tur medför väldigt stora ekonomiska utmaningar de 
kommande åren, men också en oro för minskad simkunnighet i kommunen, samt återväxt i föreningen. Det pågår 
en ständig dialog med fritidsförvaltning, politiker och externa aktörer för att försöka skapa så bra förutsättningar 
för föreningen som möjligt och detta är ett arbete som kommer ha stort fokus under de närmsta åren. Frågan om 
föreningens fortsatta utveckling och anpassning till nuvarande förutsättningar är den högst prioriterade frågan i 
styrelsearbetet. 

 

Samtidigt med dessa stora utmaningar har föreningen rönt stora framgångar idrottsligt och våra framgångsrika 
simmare gör att Varbergs Sim självklart räknas in bland de viktigaste föreningarna inom västsvensk simning.  

 

Varbergs Sim vill erbjuda verksamhet som genomsyras av lust och glädje för simning och vattenaktiviteter på alla 
nivåer så att de aktiva vill fortsätta med simidrott i någon form livet ut. 
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VARBERGS SIM 

Föreningens bildande 

Varbergs Sim bildades den 10 januari 1977 genom fusion mellan Varbergs Sim- och Livräddningssällskap och 
Varbergs Gymnastik- och Idrottsförenings Sim sektion (Sim-GIF).  

Föreningens syfte 

Varbergs Sim skall bedriva simidrott för medlemmar i alla åldrar. Varbergs Sims ungdomsverksamhet (mellan 
Simskola och Elit) syftar till att ge ungdomar möjlighet till utvecklande idrottsutövande i en stimulerande miljö. 
Föreningen strävar också efter att få fram simmare till representationssimning (landslagsuppdrag m.m.) när 
sådana talanger finns. 

Styrelse:  

Marlene Almqvist Ordförande 

Johan Josarp  Vice Ordförande  

Anders Carlsson Kassör  

Anna-Karin Josefson Suppleant 

Kent Eklöv  Ledamot, biträdande kassör 

Johanna Sternryd Suppleant 

Anton Ladeborn  Ledamot 

Niclas Kvorning Suppleant 

Hanna Danielsson Ledamot 

Tony Lambertsson Ledamot 

Revisorer: 

Marie Svensson  Varbergs Revisionsbyrå 

Angela Ekelöf   Revisorssuppleant 

Valberedning: 

Jessica Geigel  Ordförande 

Karin Rolofsson Vice Ordförande 

Linda Carlsson 

Verksamhetsutvecklare/-koordinator: 

Pierre Johansson 

Huvudtränare tävling: 

Niklas Judell  

Huvudansvarig tränare för simskola och vuxensimning: 

Majja Vaara t om augusti. Jenny Jogmar fr o m september 

Huvudansvarig tränare för baby-/minisim: 

Jenny Jogmar 

Ungdomsansvarig huvudtränare: 

Julia Nyqvist 
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Verksamhetsberättelse Tävlingssimning 2019 

Det var varit ett mycket bra verksamhetsår för simmarna i Varbergs Sim. Totalt har 101st simmare deltagit på 
minst en tävling mellan åldersspannet 8-56år. Vi har deltagit på flera mästerskap, SM/JSM (25m), SM/JSM (50m), 
Sum-Sim Riks (25m), Sum-Sim (50m) och Öppet Vatten SM. Vi har behållit bredden från förra året samtidigt som 
vi spetsat till toppen på mästerskapen då simmat hem 3st JSM-medaljer, 1st Sum-Sim silver och många 4:e 
placeringar från både SM, JSM och Sum-Sim. Niklas Judell har varit ansvarig för tävlingsverksamheten tillsammans 
med ungdomsansvariga Julia Nyqvist.  Verksamheten har bedrivits i Veddige simhall och Simstadion i Varberg. Vi 
sammanfattar ett positivt år för tävlingsverksamheten med fortsatt stora trupper till mästerskapen SM/JSM och 
Sum-Sim. 
 
Instruktörer under verksamhetsåret: 
Niklas Judell, Julia Nyqvist, Johanna Blomdahl Johansen, Marlene Almqvist, Anna Kvorning, Pierre J. Hilbert, 
Marcus Ljungström, Ellie Geigel, Thea Carlsson, Jonatan Carlsson, Erik Josefson, Clara Balslev, Anna-Karin 
Josefson, Viking Josefson, Samuel Lövenklev och Ulrika Andersson. 
 
Tävlingssimning 
Under året 2019 har vi varit iväg på 3 läger:  
Torremolinos (Spanien) för Mästerskapssimmarna. 
Hjörring (Danmark) för SUM-SIM och NUSS. 
Båstad för Simiaden och Medley Tävling. 
 
Vi har deltagit på fyra mästerskapstävlingar under året: 

• Swim Open Stockholm (50m), simmarna som deltog var Cornelia Almqvist, Sara Westholm, Stella Warborn, Erik 
Josefson, Jonatan Carlsson och Malte Almqvist. 
 

• Sum-Sim (50m) i Norrköping där truppen bestod av tolv simmare som tillsammans såg till att göra ett av 
Varbergs Sims bästa mästerskap någonsin med många finalsimningar och fjärdeplaceringar. Deltagare var: Alva 
Tingstorp, Ellie Geigel, Ronja Berggren, Stella Warborn, Linnéa Englund, Thea Carlsson, Cornelia Almqvist, Kailan 
Jimenez, Alvin Åkesson, Arvid Kvorning, Teo Mravac och Malte Almqvist. 
 

• SM/JSM (50m) i Malmö deltog Cornelia Almqvist, Linnéa Englund, Jonatan Carlsson, Erik Josefson, Malte 
Almqvist och Teo Mravac. Första gången på flera år vi hade ett herrlag (4x100m me). Jonatan lyckades även 
knipa bronset på 50m ryggsim. 
 

• Öppet Vatten SM/JSM/USM/Masters: Varbergs Sim ställde upp med fem Mixedlag (10 tjejer, 10 killar) och 
hade därmed flest deltagare av alla föreningar. Vi deltog även individuellt i SM, JSM, USM och Masters. 
Deltagare var: Nikki Berggren, Alva Tingstorp, Emmie Dahlgren, Ellie Geigel, Ronja Berggren, Matilda Bengtsson, 
Thea Carlsson, Clara Balslev, Sara Westholm, Måns Bengtsson, Victor Josarp, Lucas Axelsson, Arvid Kvorning, 
Teo Mravac, Malte Almqvist, Samuel Lövenklev, Viking Josefson, Jonatan Carlsson och Robert Bengtsson. 
 

• SM/JSM (25m) i Eskilstuna deltog Cornelia Almqvist, Linnéa Englund, Jonatan Carlsson, Erik Josefson, Teo 
Mravac och Malte Almqvist. Tillsammans gjorde simmarna ett av klubbens bästa mästerskap då Jonatan 
simmade hem 1 st JSM Silver och 1 st JSM Brons. Totalt simmades det 3 st A-finaler, 4 st B-finaler och 7 st JSM 
finaler. I poängtävlingen slutade klubben på 25:e respektive 21:a plats bland seniorer och juniorer. Det slogs 
även en mängd med både ålders- och klubbrekord. 
 

• Sum-Sim Riks (25m) i Umeå där vi hade en trupp på 10 st simmare (troligtvis den största truppen någonsin). 
Linnéa Englund simmade hem ett Silver på 100m Bröstsim. Totalt slutade Varbergs Sim på 22:a plats bland alla 
föreningar, varav bästa Hallandsklubb. Det slogs totalt 19 st pers, 7 st åldersrekord, 2 st klubbrekord, samt flera 
topp 8 placeringar. Simmarna som deltog var: Filippa Sjögren, Max Jilek, Måns Bengtsson, Arvid Kvorning, Kailan 
Jimenez, Alvin Åkesson, Teo Mravac, Malte Almqvist, Teo Mravac, Ronja Berggren, Linnéa Englund 
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Verksamhetsberättelse babysim, minisim och simskola 2019 

Verksamheten har under året bedrivits i Veddige simhall samt på Skansliden. 

Varbergs Sim arbetar enligt Svenska Simförbundets ”Simlinje" i alla våra tre verksamheter Babysim,  

Minisim och Simskola. 

Instruktörer under verksamhetsåret: B=Babysim och S=Simskola 

Therese Axelsson (S,B)  Jenny Jogmar (B) Wilma J Hilbert(S) 

Nora Liljegren(S) Jesper Andersson(S) Amanda Tholander(S) 

Alva Ragnarsson(S) Mari Granwall (B) Zella Eklöv (S)  

Merlin Ali (S)  Anders Hecktor(S) Majja Vaara (S) 

Gustaf Wendelstrand(S) Josefina Gerhardsson(S) Adam Jansson (S) 

Emil Berntsson (S) Anna Jansson (S) Ella Kaspersson (S) 

Nicoline Kastberg (S) Sanna Nilsson (S) Alva Follrud(S) 

Linn Ramberg (S) William Johansson (S) Molly Bengtsson (S)   

Filippa Ceder (S) Daniel Persson (S) Bella Elmén(S) 

Moa Martinsson (S) Sandra Rymark (S) Felicia Ahlm (S) 

Ronja Berggren (S) 

 

Babysim 

Varbergs Sim har babysimskola på Skansliden. Babysimskolan leds av 
instruktörer som är godkända av antingen Svenska babysimförbundet eller av 
Svenska Simförbundet. Hos oss är babysim förutom ”en mysig stund”, en 
förberedelse för framtida simundervisning, samt träning i vattensäkerhet och 
vattenrespekt. 

Barnet måste vara minst 3 månader när kursen börjar. 

Vi har i genomsnitt 8 barn per grupp. Babysim har 3 kursstarter/år med 12 
kurstillfällen. 

 

Minisim 

Hos oss är minisim en del av vår simskola och vi fokuserar på att barnen ska vara trygga i vattnet för att på bästa 
möjliga sätt tillgodogöra sig simundervisningen. Vi har också fokus på vattensäkerhet och vattenglädje! När 
barnet är redo och moget flyttar vi det till lämplig simskolegrupp. Ett barn som 
kommer från minisim behöver nödvändigtvis inte börja i första nivån på 
simskolan utan vi placerar barnet efter kunskapsnivå. 

Vår minisimskola bedrivs i de två nivåerna Bläckfisken och Krabban. Barnen går 
en och samma nivå tills de är redo för uppflyttning till nästa. När barnet fyllt 4 
år finns möjlighet att istället flytta till lämplig simskolenivå. 

Minisimmet startar 3 gånger per år. Vi har 12 gånger per kurs. Babysim 
nybörjare från 3 månader samt Minism 2-4 år är de mest populära grupperna. I 
vår baby- och minisimskola medverkade 220 barn under 2019. 
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Simskola 

Vår simskoleverksamhet utgår som tidigare nämnts från Svenska Simförbundets Simlinje. Varbergs Sims simskola 
omfattar nivåerna Sjöhästen, Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen, Fisken, Hajen. Målet för simskolan är att bli 
simkunnig och att lära sig grunderna i de fyra simsätten. När barnen klarat av simmärket Hajen guld är de enligt 
vår definition simkunniga och kan då simma 200 m varav 50 m i ryggläge, dyka från kanten och komma under 
vattnet. 

Ingångsålder i simskolan är året barnet fyller 4 år. 

Bröstsim är det svåraste simsättet motoriskt att lära sig därför börjar vi med att lära ut crawl och ryggsim. När 
barnen kan 10 meter crawl och ryggsim börjar de med bröstsim. Då har de blivit lite äldre och redan lärt sig två 
simsätt och har mer kunskap om kroppskontroll och vattenläge vilket underlättar för inlärandet av det svåra 
bröstsimmet. Barn som kommer från den kommunala simskolan placeras idag i ungdomsgrupp eller i Hajen. Detta 
för att säkerställa att de barnen uppfyller Svenska Simförbundets simlinjes kriterier och för att de ska få en chans 
att utvecklas som simidrottare. 

Under 2019 har vi haft ca 850 deltagare som tagit del av denna mycket populära och uppskattade verksamhet. 

 

Verksamhetsberättelse Simteknik 2019 

Niklas Judell  har under året ansvarat för Medleyskola och Ungdomsgrupper 
 

Medleyskola 

Instruktörer  

Merlin Ali 

Jonatan Carlsson 

Viking Josefson 

Linnea Englund 

Stella Warborn 

Teo Mravac 

Ellie Geigel 

Cornelia Almqvist 

Tilda J Hilbert 

Pelle Hulden 

Samuel Lövenklev 

Nikki Berggren 

Emmie Dahlgren 

Matilda Bengtsson 

Clara Balslev 

Malte Almqvist 

Thea Carlsson 

Arvid Kvorning 

Ronja Berggren 

Erik Josefson 

 

Medleyskolan har tre nivåer som kallas Medley Brons, Medley Silver och Medley Tävling. Medley Brons har haft 
lektion en gång/vecka och Medley Silver två gånger i veckan med 45 minuter i vattnet vid varje tillfälle. Nivån 
Medley Tävling har haft simning vid två tillfällen i veckan som omfattas av 45 - 60 minuter i vattnet. 

Under  2019 hade vi ca 150 deltagare i denna verksamhet. 

Ungdomsgrupp 

Ungdomsgruppen är till för de ungdomar som gillar att träna simning men inte vill tävla. De simmar två 
gånger/vecka i Ungdom 1 och en gång/vecka i Ungdom 2 där varje pass är 45 minuter till en timma. Åldern på 
ungdomarna är 9-17 år där de yngsta väljer Ungdom 2 och de äldre placeras i Ungdom 1. 
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Vuxenverksamhet 

Instruktörer 2019   

Robert Bengtsson Ulrika Andersson  Anna-Karin Josefson 

Klubben erbjuder fyra olika nivåer i vår vuxenverksamhet med varierande innehåll som passar de olika 

målgrupperna, d.v.s. simmare som är helt nya och simmare med mycket erfarenhet. 

Första nivån är Vuxencrawl nybörjare som riktar sig mot de personer som är relativt nya till allt som har med 

simning att göra. Kan man redan crawla och vill utveckla sin simning, då rekommenderas Vuxencrawl fortsättning. 

Vuxenmedley är nästa nivå och då är man väl förtrogen med tre av fyra simsätt när man simmar i denna grupp. Är 

man en erfaren simmare och vill tävla, då passar Masters för dessa simmare. 

Intensivkurs för Vuxencrawl nybörjare har erbjudits både under inomhussäsongen i Veddige och under 

utomhussäsongen i simstadion med sammanlagt 8 tillfällen. Inomhus med 2 gånger per vecka (torsdagar och 

lördagar) och utomhus med fyra tillfällen per vecka under två veckor. Det är fantastiskt att se att vuxna faktiskt lär 

sig crawla under en sådan kort period.  

Vuxencrawl fortsättning är en nivå för simmare som kan crawl och bröstsim och vill utveckla simtekniken i de fyra 

simsätten. Den här gruppen har under vintersäsongen träningar på måndagar eller lördagar, samt egenträning på 

torsdagar. Ett liknande upplägg finns under sommarsäsongen dock ges det då möjlighet till fler träningstillfällen.  

Vuxenmedley simmar året om och har möjlighet att under vintersäsongen träna två gånger/vecka med instruktör 

(tisdagar och söndagar) och tre gånger per vecka utan instruktör. På sommaren finns det möjlighet till 5 träningar 

i simstadion Denna nivå är för dig som kan tre-fyra simsätt och vill utveckla simningen med en allsidig simträning i 

grupp.  

Masters är en grupp för mer erfarna simmare, där de fyra simsätten sitter i ryggmärgen. Träningarna håller högt 

tempo och kvalitet och målsättningen är att förutom träna och tävla givetvis att ha kul tillsammans. Möjlighet till 

träning ges under vintersäsongen i Veddige simhall på tisdagar och söndagar med instruktör (Robert Bengtsson) 

samt egenträning måndagar och lördagar. På sommaren ges det möjlighet till simträning hela 5 gånger i veckan. 

Det finns simmare i den här gruppen som gillar att damma av tävlingsbaddräkten och -byxorna vi deltog under 

2019 vid Masters- SM i Eskilstuna och vid Öppna Masters i Köpenhamn.  

Öppet Vatten-träning i grupp erbjuds på lördagar vid Getteröns 1:a vik under sommarhalvåret. Simmarna får slipa 

på tekniska färdigheter i havet såsom navigering och bojrundning samt utmana sig i lite längre simlopp (allt 

mellan en och fem kilometer). Robert Bengtsson är instruktör. 

 

Warberg Open Water 2019 

Simning i Öppet Vatten är en tävlingsform som har fått ett ökat intresse de senaste åren. Varbergs Sim anordnade 
Warberg Open Water söndagen 28 juli med två olika distanser, en på 3000 meter och den andra på 1000 meter. 
Tävlingen arrangeras i samarbete med Ringhals, som även delade ut priser i alla de 4 klasserna som ingick i 
tävlingen. Prisutdelare från Ringhals var Mats Ladeborn. Planeringsgruppen för tävlingen, bestod av Mika Rasila, 
Anton Ladeborn, Johan Josarp, Tony Lambertsson, Magnus Lövenklev och Robert Bengtsson från Varbergs Sim 
samt Henrik Björling och Per Tjernström från Varbergs Livräddningssällskap. 
 

Warberg Open Water 3 km 
Distansen var indelad i 3 klasser. Motion för både damer och herrar med 29 tävlande, Tävling Dam med 14 
tävlande och Tävling Herr med 15 tävlande.  
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Warberg Open Water 1 km 
Denna distans gick i en klass Motion med 13 tävlande.  

Samtliga resultatlistor och annan information finns på http://www.varbergssim.se/start/?ID=230211 samt 
https://www.facebook.com/warbergopenwater/. 

 

Varberg Triathlon 

2019 genomfördes Varberg Triathlon för sjunde året i rad och återigen genom samarbete med Rooster Club 
Varberg. Detta är en tävlings- och träningsform som har varit och fortfarande är på stark frammarsch. Varbergs 
Triathlon är mycket uppskattad av både deltagare och Svenska Triathlonförbundet och genomfördes under 
midsommarhelgen, söndagen den 23 juni.  

Totalt var 243 personer anmälda varav 92 damer och som tidigare år genomfördes tävlingen i tävlingsklass och 
motionsklass. Starten gick som tidigare år vid barnens badstrand med 400 m simning, därefter 20 km cykel och 5 
km löpning. Växlingsområdet var vid södra fästningshörnan, man cyklade 4 varv på en 5 km lång bana som bland 
annat gick längs strandpromenaden och slutligen löpning med två varv där man numer springer uppe vid 
fästningen, betydligt tuffare bansträckning mot tidigare år. 

Alla deltagare var likt tidigare år mycket nöjda och många ”icke-Varbergare” var imponerade över stadsmiljön 
som banan gick i, med en stor och entusiastisk publik därtill i det fina vädret. 

 

Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 2019 

Under 2019 har tävlingskommittén bestått utav Philip Josefson, Anders Jörnås, Hans Palmqvist, Mika Rasila, och 
Christer Almqvist. Tävlingskommittén har under 2019 haft regelbundna möten. 

Tävlingskommittén ansvarar för planering och genomförandet av Varbergs Sims simtävlingar. Under 2019 har 
följande tävlingar och aktiviteter genomförts av TK: 

UGP 3 tillsammans med Falkenberg 9-10 mars. 251 deltagare från 
12 föreningar och 1273 starter genomfördes 

Bildepåns Medaljjakt vår deltävling 1 (Stipulationstävling). 
Vårens första medaljjakt genomfördes den 16 mars med 83 
starter, 29 damer och 18 herrar. 

Bildepåns Medaljjakt vår deltävling 2 (Stipulationstävling). 
Vårens andra medaljjakt genomfördes den 11 maj med 102 
starter, 36 damer och 20 herrar. 

Bockstensdoppet Tävlingen genomfördes den 28 till 30 juni. 
Totalt deltog 481 simmare från 22 klubbar. 3189 starter 
genomfördes, varav antalet starter av simmare från Varbergs Sim 

var 560. 

Klirresimmet i samarbete med Varbergs Sparbank (Medaljjakt höst) deltävling 3 (Stipulationstävling). Höstens 
andra medaljjakt genomfördes den 16 november med 165 starter, 32 damer och 24 herrar. 

 

Verksamhetsberättelse Marknadskommittén 2019 

2019 har varit ett bra år och vi har arbetat fram nya avtal och fortsatt viktigt samarbete med våra sponsorer.  
Ambitionen är att locka fler inom klubben att arbeta med sponsorarbetet, vilket kommer att vara till stor hjälp. 
2019 har Pierre J Hilbert och Niclas Kvorning skött kontakten med gamla som nya sponsorer. 

http://www.varbergssim.se/start/?ID=230211
https://www.facebook.com/warbergopenwater/
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Kontakten med våra befintliga sponsorer har varit positivt och vi har försökt skriva de nya avtalen med tid fram 
tills nya simhallen är färdig. Kansliet har axlat en viktig roll i kontakter och relationer med våra sponsorer och 
partners.  

Bockstensdoppet gav även i år en ökning i antal grensponsorer, vilket generade bra med sponsorintäkter. 2019 
hade vi totalt 76 grensponsorer. 

Beslut har tagits att Marknadskommiten inför 2020 byter namn till sponsorgrupp och vi ser gärna fler frivilliga 
som hjäper till. 

Sponsorgruppen jobbar vidare för att hitta fler starka samarbetspartners och idéer inför 2020. 

 

Verksamhetsberättelse Föräldragruppen 2019  

 
Under 2019 bestod föräldragruppen av Hanna Danielsson, Johanna Lidén, Marie Gesterling, Ulrika 
Bengtsson, Pernilla Eriksson och Johanna Sternryd. 
 
Föräldragruppen har under året planerat och samordnat försäljning, tränarfika, funktionärsfika, 
matservering och nattvakter vid de tävlingar och aktiviteter som bedrivits i Varbergs Sims regi.  
 
Under året har föräldragruppen haft planerings- och avstämningsmöten kontinuerligt. Representanter från 
föräldragruppen har även medverkat vid planeringsmöten med tävlingskommittén inför Bockstensdoppet.  
 
Vi har haft möte med representant från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på Varbergs kommun där det gicks 
igenom vad vi skall tänka på vid vår försäljning på Bockstensdoppet. För att kunna följa dessa riktlinjer har en 
pärm satts ihop där vi informerar om vad man skall tänka på när man står i försäljningstältet. 
  
Den 21/8 anordnades det en föreläsningskväll på Bildepån i Varberg där föräldragruppen ordnade 
kaffe, festisar, bullar och frukt till de som medverkade. 
 
De tävlingar som var aktuella under 2019 var Bockstensdoppet samt medaljjakterna.  
Under de tre medaljjakterna som genomfördes i Veddige simhall under året stod föräldraföreningen för 
fikaförsäljningen. Då vi inte haft något eget kansli vid simhallen har vi fått frakta det som behövts vid 
försäljningen från kansliet i Varberg till simhallen i Veddige. Vi har fått använda Varbergs kommuns serveringskök 
för att förbereda kaffe samt smörgåsar men även försökt förbereda en del av försäljningen hemifrån.    
 
Under Bockstensdoppet, 28/6 – 30/6, gjorde föräldraföreningen schema för kiosk och nattvakter. Vi bemannade 
och ansvarade för kioskförsäljning, funktionärsfika och tränarfika.  
Maten serverades i Påskbergsskolans matsal av representanter från föräldragruppen samt av föräldrar till 
simmare under ledning av Frida Ceveryd. Maten som serverades där samt maten till funktionärerna som 
serverades i försäljningstältet på Simstadion lagades i Påskbergsskolans kök och köptes in från Ceveryds catering. 
Maten var mycket uppskattad av såväl funktionärer som av simmare. Smörgåsar till försäljningstältet förbereddes 
även det vid Påskbergsskolans kök. Vid årets Bockstensdopp hade vi lånat in en grill där vi grillade hamburgare 
och korv till försäljning. Med hjälp av Circle K Håsten fick vi låna en glassbox och kunde erbjuda glass till 
försäljning, vilket var populärt. Inköp till försäljningen på tävlingen gjordes via Ceveryds catering.  
Nattvakter bemannades vid Påskbergsskolan och Håstensskolan av föräldrar till simmare.  
 
Genom att engagera föräldrar i försäljningsverksamheten var målet att bidra till en förhöjd klubbgemenskap och 
delaktighet för simmare och deras föräldrar.  
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Medlemsstatistik 
 
Antal medlemmar vid 2019-års utgång är 896. 

På grund av ändringar i vårt administrativa system har vi haft problem att få ut specifik medlemsstatistik för 

respektive grupp. 

Fördelningen av antal medlemmar var enligt följande: 

452 kivinnor, varav 0-6 år 177 st, 7-12 år 157 st, 13-20 år 38 st, 21-40 27 st, 41- 27 st 

444 män, varav 0-6 år 205 st, 7-12 år 163 st, 13-20 år 29 st, 21-40 14 st, 41- 20 st. 

Tidgare år då vi kunnat få ut statistik per verksamhet har sett ut enligt nedan. 

 

Antal vid årets utgång 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Tävlingsgrupperna  103 92 80 70 70 70 

Teknikskola (crawl, medley) 138 117 129 194 184 157 

Simskola  906 747 674 571 486 650 

Ungdomsgrupper 46 48 33    

Masters 24 24 16 16 13 22 

Triathlon  10 14 16 25  

Summa aktiva 1217 1038 919 867 778 899 

       

Babysim  103 79 70 61 61 204 

Minisim  62 66 46 37 25 48 

Vuxencrawl/Vuxensim  227 162 233 250 246 148 

Vattengympa 18 29 30 37 38 38 

Summa 410 336 379 385 370 438 

Stödmedlemmar 3 90 39 39   

 

Från och med 2015 har vi ett nytt system och kan därför få fram unika deltagare. Därför skiljer sig en del siffror 

mot tidigare år. 

Från och med 2016 ingår Triathlon i Vuxencrawl/Vuxensim. 
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Ekonomisk förvaltning – Ekonomi 
 
 
När det gäller klubbens ekonomiska förvaltning, detaljer m.m., hänvisas till resultat- och balansräkningen samt 
revisorernas berättelse. 

 

Utöver den detaljerade redovisningen vilken framgår av årsbokslut för 2019 kan följande nyckeltal nämnas per 
den 31/12. 
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Stipendier och fonder 
 
Årets Simmare   Linnea Englund och Jonatan Carlsson 

 

Årets Ledare    Johanna Johansen Blomdahl 

 

Bo Sandströms minnesfond  Jonatan Carlsson  

Cornelia Almqvist  

Malte Almqvist 

    Linnea Englund  

Arvid Kvorning  

Kailan Jimenez 

Teo Mravac 
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Årsbokslut 

 

 

Årsbokslut 

för 

Varbergs Sim 

 

2019-01-01 - 2019-12-31 

 

849600-4063 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Förvaltningsberättelse Sid. 2 

Revisorspåteckning  Sid. 3 

Underskrifter  Sid. 3 

Resultaträkning Sid. 4 

Balansräkning  Sid. 5 

Notanteckningar Sid. 6 
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Styrelsen för Varbergs Sim får härmed avge följande årsredovisning för förvaltningen av  

föreningen under verksamhetsåret 2019.     

   

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE     

Varbergs Sim är en ideell förening med säte i Varbergs Kommun.    

Verksamhet 

Föreningen är verksam i Varberg Kommun och bedriver verksamheter i; Veddige simhall, Simstadion Varberg och 

Skanslidens Rehab. 

Föreningen bedriver simidrott för medlemmar i alla åldrar. Föreningens huvudsakliga inriktning är 

tävlingssimning, där målsättningen är att skapa god grund för elitsatsning. Föreningen skall även bedriva en bred 

ungdomsverksamhet i kamratlig anda, samt främja simkunnighet i kommunen. Verksamheten spänner idag från 

"Babysim" via simidrott/elitsimning till vuxenverksamhet, där vi totalt engagerar ca 900 medlemmar. 

    

 

 

Eget kapital 

Balanserat resultat     869 668 

Årets resultat      209 319 

Utgående eget kapital    Kronor          1 078 987  

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat-och balansräkningar med 

tillhörande noter. 
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Varberg den 13/3 2020 

     

     

     

_____________________ _____________________ _____________________  

Marlene Almqvist Johan Josarp  Anders Carlsson  

Ordförande  Vice Ordförande Kassör  

     

     

     

_____________________ ______________________ _____________________  

Tony Lambertsson  Kent Eklöv  Anton Ladeborn  

Sektreterare  Vice Kassör  Ledamot  

     

     

     

_______________________     

Hanna Danielsson 

Ledamot     

     

REVISORSPÅTECKNING    

     

Vår revision avseende föreningens räkenskaper för 2019 har slutförts den XX/XX 2020  

     

_______________________     

Marie Svensson     

Auktoriserad Revisor 
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