Verksamhetsberättelse
Karlstads Simsällskap 2021

KARLSTADS SIMSÄLLSKAPS ÅRSMÖTE
MÖTET HÅLLS I LOKAL HALVMÅNEN, SUNDSTABADET
MÅNDAGEN DEN 21 MARS 2022 kl.18:00

Årsmötesförhandlingar
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens årsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021
8. Val av
a. Simsällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år
b. 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år
c. 2 styrelseledamöter för en tid av 1 år
d. 2 suppleanter för en tid av 1 år
e. 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter
f.

Valberedningen bestående av minst 3 ledamöter

9. Fastställande av årsavgiften
Styrelsens förslag för medlemsavgift 2022 (oförändrad):
a. 350:- per år för enskild medlem
b. 500:- per år och familj för familjemedlemmar
c. 100:- per termin för simlinjedeltagare
10. Förslag, som väcks av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst
14 dagar före årsmötet.
11. Övriga frågor
a. Beslut om antagande av förändrade stadgar
12. Prisutdelningar
13. Årsmötets avslutande

Efter mötet samlas styrelsen för konstituerande möte.
Alla medlemmar i Karlstads Simsällskap hälsas hjärtligt välkomna.

Karlstads Simsällskap
Styrelsen

Karlstads Simsällskaps verksamhetsberättelse för år 2021
Karlstads Simsällskaps styrelse avger härmed sin verksamhetsberättelse för året 2021.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:

Per Bülund
Per Danielsson (ledamot)
Emma Eckerwall (ledamot)
Andreas Wilde (ledamot)
Sofia Mathisen (suppleant)
Therese Hall (suppleant)

Styrelsemöten:
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten.
Revisorer har under verksamhetsåret varit:
Marcus Brolinsson
Lars Sjöquist
Revisorssuppleanter har under året varit:
Hans Albringer
Henrik Johander
Valberedningen har utgjorts av:
Erik Rydahl
David Lindberg
Johan Mathisen
Medlemsantalet 2021: 715
Medlemsavgifter 2021:
Enskild medlem: 350 kr/år
Familjemedlem: 500 kr/år
Simlinjedeltagande medlem: 100 kr/termin

Ordförande har ordet
2021 blev ytterligare ett år med upp- och nedgångar pga pandemin och de restriktioner som
har följt i dess spår. När vi blickar tillbaka och summerar året handlar mycket om
Coronavirusets påverkningar men det finns många ljusglimtar och positiv utveckling inom
klubben även under dessa tider som finns så väl beskrivet i respektive sektioners rapporter.
Jag kan bara imponeras av alla simmare, hoppare, polospelare, tränare, ledare och engagerade
föräldrar som håller i gång vårt KSS.
Som alltid bygger en ideell förening på personligt engagemeng och vi söker hela tiden efter
intresserade föräldrar att driva våra olika sektioner framåt. Nedan ser ni hur vi har lagt upp
arbetet under 2021 och detta fortsätter naturligtvis under 2022 så hör av er!
Styrelserepresentanter för våra aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Simlinjen och utbildning: Per Danielsson tillsammans med Alma under innestående
termin.
Simkommittén: Sofia Mathisen
Öppet vatten: Per Bülund
Vattenpolosektionen: Emma Eckerwall
Simhoppssektionen: Sofia Mathisen
Tävlingskommittén: Per Bülund
Föräldrakommittén: Therese Hall
Marknadskommittén: Andreas Wilde

Styrelsens utmaningar under det gångna året har dels legat i att hantera begränsad träningsoch tävlingsverksamhet för alla sektioner men också det faktum att vår största rekryteringsbas
och inkomstkälla, simlinjen, har varit begränsad vilket har lett till en ansträngd ekonomi för
klubben. Föreningens ekonomi har uppvisat en omsättning på 1.84 MSEK med ett resultat om
-198.749 SEK.
Bakom årets ekonomiska resultat ligger medvetna val att möta de utmaningar som framför allt
Covid-19 har genererat. Trots att simlinjen inte har genererat fullt ut vad som budgeterats så
har detta till viss del uppvägts av minskade kostnader för tävlingsverksamheten.
Verksamhetens goda grundekonomi har möjliggjort och säkrat fortsatt nyttjande av Kansliet
Online samt en heltidsanställd huvudtränare och en deltidsanställd kanslist. Vi ser trots allt
positivt på utvecklingen under 2022 och räknar med att kunna stärka ekonomin under det
kommande året.
En viktig aktivitet för att stärka ekonomin är att föreningen arrangerar tävlingar. Karlstads
Simsällskap har etablerat fyra tävlingar som hålls under året: UGP i januari, Karlstad Open
samt Karlstad Öppet vatten i augusti och Höstsimiaden i december vilket ger betydelsefulla
tillskott i kassan samt självklart en möjlighet för våra simmare att tävla på hemmaplan. Utöver
detta arrangeras minst två utmanartävlingar vilka är mycket uppskattade.
Föreningen har fortsatt haft Kansliet Online som verksamhetssystem. Övrig
verkamhetsadministration har till stor del hanterats av Ann Charlott Bergstrand, Cherie
Rydahl samt styrelsens medlemmar.
För att nå de målsättningar som verksamheten tagit sikte på krävs ett aktivt arbete med att
kontinuerligt och noggrant se över intäkter, kostnader och följa upp verksamhetens behov.

KSS med dess kommittéer fortsätter att jobba efter föreningens strategiska plan på detaljnivå
vilket bland annat innebär att ledare rekryteras samt utbildas i de olika disciplinerna, simlinjen
(instruktörer), tävlingssimning, simhopp och vattenpolo. Jag ska också nämna att KSS numera
är medlem i svenska triathlonförbundet vilket jag ser som en naturlig utveckling av vår klubb.
Vår verksamhet har under året präglats av stor passion och hårt arbete. En lösningsorienterad
verksamhet utan prestige där gemenskap, glädje och respekt leder oss i rätt riktning. Därför
vill jag rikta ett stort tack till alla våra kommittéer (Föräldra, Öppet vatten, Marknad, Hopp,
Sim, Simlinje, Tävling och Polo). Tack även till kollegor i styrelsen, engagerade föräldrar,
simidrottare, Sundstabadets personal och våra samarbetspartners. Jag är personligen mycket
glad och stolt över att få vara en del av Karlstads Simsällskap och även om jag inte kommer
att fortsätta som ordförande under 2022 så kommer jag fortsatt att hjälpa till där jag kan – vi
lyfter KSS tillsammans!
Ett speciellt tack skulle jag vilja rikta till föräldrakommitten med Harriet Pellfolk, Anna
Lindberg och Maria Wahlstedt som gör ett fantastiskt jobb bakom kulisserna. Missa inte
chansen att träffa fler simföräldrar på de fikastunder som de arrangerar på kansliet – håll ett
öga på hemsidan!
Jag avslutar med KSS strategi och värdeord: gemenskap, passion och respekt. Tack för allt
arbete och entusiasm och vi ser fram emot ett mycket bättre 2022. När jag skriver detta så har
precis de pandemirestriktioner som gällt så länge lyfts och vi kan blicka framåt mot ett mer
normalt år, både i simbassängen och i övrigt.
Per Bülund, Ordförande

Verksamhetsberättelse för Simlinjen
Simlinjen har bedrivit sin verksamhet i sexbanorsbassängen med undervisningstider under
hela söndagar. Totalt omfattar Simlinjen 12 tillfällen per termin.
Under 2021 blev Simlinjen liksom alla delar av samhället fortsatt kraftigt påverkade av
Coronavirusets spridning i samhället. Under vårtermin blev vi tvungna att anpassa
verksamheten till rådande restriktioner. Enligt de regler som gällde under våren 2021 kunde vi
endast ha väldigt begränsat med deltagare. Detta fick till följd att Simlinjen endast hade 108
deltagare under vårterminen 2021 (ska jämföras med 411 deltagare under hösten 2020). Inga
föräldrar kunde heller delta under vårterminen Detta löstes dock på ett bra sätt av alla våra
ledare. Tyvärr ledde det begränsade deltagarantalet till att antalet som ville gå Simlinjen under
hösten 2021 var mycket stort då inte heller Sundstabadet kunnat bedriva simskolor under
pandemin.
Under hösten anpassade vi Simlinjen till rådande regler och rekommendationer vilket gick
väldigt bra. För att säkerställa att verksamheten kunde bedrivas på ett smittsäkert sätt fick vi
begränsa deltagarantalet till ungefär 400 platser (vilket är en minskning med cirka 100
deltagare som vi hade den sista terminen där anmälningar inte påverkades av Coronaviruset).
Vi har även beslutat att föräldrar lite lite större barn inte ska vara med i simhallen under
lektionerna. Detta skapar en lugnare miljö med färre personer och vi uppfattar att barnen lär
sig bättre utan sina föräldrar närvarande.
Tack vare våra härliga barn och duktiga ledare gick det väldigt bra att genomföra Simlinjen
även under 2021 trots läget.
Att vi innan spridningen av Corona hade över 500 deltagare i Simlinjen är väldigt positivt och
ger KSS en god grund för framtida utveckling. För att kunna ta in fler deltagare i Simlinjen
och för att på sätt öka simkunnigheten krävs att KSS får tillgång till mer bassängyta. Arbetet
med detta har inte gett något resultat under 2021 vilket dock kan bero på Covid-påverkan. Det
är ett ständigt pågående arbete att säkerställa att vi har tillräckligt med bassängyta.
Ett antal barn med funktionsvariation har under terminerna beretts plats tillsammans med
enskild instruktör för att tillgodose det enskilda barnets/ungdomens behov. Detta är en
viktig del i att vara en förening för alla och vi är stolta över att kunnat genomföra detta även
under pandemiåret 2021
Simlinjeansvarig – Alma Nystrand har varit ansvarig under 2021 och gjort en fantastisk insats
för att hantera alla frågor som uppstått det mycket speciella året.
Instruktörer - Simlinjeinstruktörerna, med arvode, har varit dryga 30 st (ordinarie samt
vikarier) varje termin och de har gjort ett mycket uppskattat arbete med stort engagemang.
Vi försöker kontinuerligt rekrytera fler engagerade instruktörer med adekvat simerfarenhet. Vi
ser en utmaning i att upprätthålla antalet instruktörer. Om vi inte får in fler instruktörer kan
det på sikt leda till att Simlinjen måste begränsa sin verksamhet.
Den digitala anmälan och det digitala närvarosystemet fungerar på ett bra sätt.
Samarbetet med personalen i badhuset har varit god och de har varit hjälpsamma inom alla
områden och när Simlinjen har behövt hjälp med entréband har de ställt upp.

Från Simlinjen sida vill vi tacka alla instruktörer och övriga som bidragit till att utifrån
förutsättningarna skapa bra förutsättningar för barnen och ungdomarna i Simlinjen att
utifrån deras egna förutsättningar utvecklas i sin vattenvana, simkunnighet och som
simidrottare.
// Simlinjen genom Per Danielsson

Verksamhetsberättelse för simkommittén
Då har det åter blivit dags att sammanfatta ett simår. 2021 är ett år som vi kan se tillbaka på
med blandade känslor. Året började på sämsta tänkbara sätt genom inställd simträning för
samtliga tränings- och tävlingsgrupper, men redan i slutet av januari kunde vi gradvis
återstarta för simmare födda 2005 och yngre. I februari hade vi all verksamhet för barn och
ungdom i gång medan våra mest erfarna Masterssimmare fick fortsätta vänta och längta
betydligt längre in på året 2021.
KSS hade under 2021 deltagare på Paralympics i Tokyo, Para EM i Madeira och Para NM i
Väsby. På de svenska mästerskapen (SM/JSM, Sumsim äldre, Para-SM och Sumsim riks) tog
KSS under året fyra medaljer - två silver och två brons. Karlstads simsällskap hade simmare
som deltog på flera inbjudningstävlingar i och utanför distriktet. Många av våra simmare fick
under året vara ute och representera KSS eller Sverige på spännande, annorlunda och roliga
tävlingar.

Landslagsuppdrag
Para EM, Maderia, Portugal, maj.
Uttagen KSS-simmare är Lina Watz som sin vana trogen visar på vinnarskalle och
tävlingsrutin. Tar oväntat ett silver på 100 ryggsim och slår svenskt rekord.
Paralympics, Tokyo, Japan aug-sep.
Uttagen KSS simmare Lina Watz simmar både ”bonusdistansen” 400 fr och specialdistansen
100 ryggsim. Lina konstaterar att hon inte är distanssimmare efter 400 fr och laddar om och
slår svenskt rekord i försöken på 100 rygg 1.13.70 och simmar senare i finalen in på en sjunde
plats.
Nordiska Mästerskapen Para, Väsby, Sverige, nov.
Uttagen KSS simmare Jesper Andersson debuterar i landslagsdräkten och slår svenskt rekord
på 100 fjäril 1.07.60 och tar ett brons. Snabbare och snabbare! Lite bättre hela vägen!

Mästerskap
Svenska Senior- och juniormästerskapen (50m) Halmstad, juni.
Efter lång torka efter tävlingar så var det äntligen dags för KSS unga simmare att dyka in i
tävlingsbubblan igen. En av KSS större trupper (6st) till SM/JSM på många år med flertalet
debutanter fick uppleva både regn och solsken på bredden och tvären. Ett annorlunda
SM/JSM på många sätt där den riktiga tävlingsstämning aldrig uppnåddes. Utan publik,
slottider, separerade pass för tjejer och killar var känslan mer som vilken utomhustävling som
helst även om det var ett svenskt mästerskap. Trots det var Miranda Wahlstedt 100 procentig i

personbästa och hade framskjutna placeringar på både 800- och 1500 fr som 8:e och 6:e
junior. Även Ludvig Mathisen hade något på gång på 50 bröstsim där han slutade 9:a bland
juniorerna. Synd bara att han inte fick simma 50m på Sumsim äldre.
Sum-sim äldre/JSM (50m) Kungsbacka, juli.
Till Sumsim (säsongens huvudmål) hade tolv stycken KSS:are kvalat men då det mesta
ändrades efter hand så ändrades även förutsättningarna för detta mästerskap och Sumsim för
de yngre ströks. Däremot fick de som var födda 2005 och äldre ingå dock utan lag i den egna
åldersklassen. Detta till trots blev det ändå en stor KSS trupp på nio simmare. Kungsbacka
bjöd på sol och värme och simmarna strålade. Ja man kan med lätthet säga att att KSS were
walking on sunshine. Klubbens 36 starter resulterade i över 30 personbästa flera
finalplaceringar (2st sjundeplatser, 2st sjätteplatser, 3st femteplatser, 4 st fjärde placeringar
och 2st silver), flera JSM-kval och ett klubbrekord. Den som strålade allra mest var Linnéa
Lindberg. Linnéa född 2005 som aldrig tidigare tagit individuell medalj på mästerskap i lång
bana slog till med två medaljer. Två silver och en fingernagel från guld på 200 medley där
hon kom snabbt på slutet i en raketspurt. Ett superavslut på långbanesäsongen med en bredd i
truppen med allt ifrån långdistanssimning, medel till sprint i varierande simsätt, kul! Alla
simmare visade på mycket god form och alla satte personliga rekord. Nya rekord som visar
vår väg på utveckling.

Para-SM (25m) Osby, nov.
Jesper Andersson simmar snabbt och blir välförtjänt uttagen på 100 fjäril till Nordiska
Mästerskapen. Han tar sin vana trogen flera medaljer under helgen och skämmer bort KSS
med positiv energi och omnämns i både pressen och hos FBK.
Svenska Senior- och juniormästerskapen (25m) Stockholm, nov.
Vid föregående JSM i Eskilstuna 2019 hade KSS en kvalad simmare. 2020 blev inställt på
grund av Corona och 2021 hade nio simmare lyckats kvala. Dessvärre fick Amanda
Johansson kasta in handduken då hon blev sjuk. En som däremot inte kastade in handduken
var Ludvig Mathisen som verkligen prickat formen. Han blev 100 procentig, slog personbästa
i allt han ställde upp i, och satte klubbrekord på 100 bröstsim 1.04.33. Killarna, Marcus
Bülund och Ludvig Mathisen, upprepade sommarens suveräna lagsimningar tillsammans med
Eskilstuna. Joline Bakken tog revansch efter missad regionssimning (på grund av sjukdom)
och satte klubbrekord på 50 rygg 30.64 men blev samtidigt av med ett klubbrekord på 100
rygg då Miranda satte handen i kaklet två hundradelar snabbare än förra klubbrekordet

1.06.30. Flera personbästa på både väntade och oväntade distanser och grenar. Många olika
lagkapper med flera olika tjejer och hög konkurrens för att få simma lag, när hade KSS ett
sådant angenämt bekymmer senast?

Sum-sim Riks (25m) Stockholm, dec.
Under sommarens Sum-sim äldre blev det många framskjutna placeringar och likaså blev det
under Riksfinalen. Flera placeringar strax utanför pallen (1st sjätte, 4st femte och 2st fjärde)
och så Erik Pellfolk som denna gången fick ta steget upp på prispallen. Erik Pellfolks fina
simning på 1500 fr gjorde att han kunde erövra bronset säkert. Han gick under 17 minuter för
första gången och närmar sig JSM-kval även i 25m bassäng. Miranda Wahlstedt visade åter
att hon kan simma ryggsim snabbt och putsade på det nysatta klubbrekordet ytterligare
1.05.41.Rekord är till för att slås. Det är verkligen roligt att se hur KSS fortsätter att leverera
och att vi utökat truppen sedan 2019 från sju till elva simmare. Sum-simtruppen med flera
debutanter visar att KSS även framåt kan vara med och slåss om medaljer. Inte minst då det
yngre laget flickor 13-14 år (Nellie Westerlund, Signe Lindberg, Moa Granzell och Elin
Segerström) placerar sig på nionde plats efter en fin laginsats. Så summa summarum blev det
ett bra avslut på kortbanesäsongen och i rätt riktning mot simverksamhetens mål.

Övriga tävlingar
Swim Open limited edition (50m) Stockholm, april.
Till en mycket begränsad version av Swim Open med endast 300 deltagare på internationell
toppnivå lyckades KSS få med tre stycken simmare. Ludvig Mathisen, Amanda Johansson
och Lina Watz. Lite ringrostiga efter långt tävlingsuppehåll simmades det snabbt. Debutanten
Amanda Johansson slog till med en finalsimning på 200 bröstsim också Ludvig tog sig vidare
till final på 200 br, men valde att avstå för att satsa allt på 100 och 50 i samma simsätt. Lina
Watz gjorde ett stabilt intryck på 100 rygg efter en minst sagt tuff höst och vår med Covid.
Karlstad Open (25m) Karlstad, aug.
Nytt för i år var Karlstads Simsällskaps egna inbjudningstävling. Till denna Sveriges kanske
roligaste simtävling a la ISL upplägg deltog cirka 90 simmare. En tävling med hög stämning,

mycket energi, dj, skins, mixade lagkapper och prispengar i finalen på 200m medley som fick
simmas i valfri ordning.
Karlstad Öppet Vatten, aug.
KSS återupptog Karlstad öppet vatten och arrangerade KÖV. Kallt vatten men sol i sinnet hos
deltagande simmare. Både motionärer och mer tävlingsinriktade simmare fanns på plats.
Wadköpingsdoppet (25m) Örebro, sep.
KSS har haft som tradition att i flera år starta säsongen på Wadköpingsdoppet och även om
det i år inte blev startskottet så åkte vi som traditionen bär till Örebro i september.
Wadköpingsdoppet hade också uppdaterat upplägget något och mixed lagkapper hade bland
annat adderats. Här överraskade KSS som slog etablerade simmare från Västerås i lagkappen
4 x 100 medley mixed och knep ett brons. I laget som överraskade simmade Marcus Bülund,
Ludvig Mathisen, Linnéa Lindberg och Agnes Wilde. Viktigt att komma ihåg att inget är
givet på förhand och att startlistan är historia.
Mellansvenskas Distriktsmästerskap DM/JDM (25m) Västerås, okt.
Till DM/JDM i Västerås öppnades dörren för publik upp igen. Karlstads simsällskap hade en
trupp på fjorton simmare på plats. Under helgen i Västmanland tog KSS femton medaljer (1st
guld, 7st silver och 7 st brons) fördelat på både individuella prestationer som lagprestationer.
Linnéa Lindberg knep Karlstads enda guld på 400 medley men Marcus Bülund, Joline
Bakken, Agnes Wilde, Miranda Wahlstedt och Ella Sjöbom kom också hem med medaljer
kring halsen. I lagkapperna var KSS lag 2 nära medalj på 4 x 50 fr (Sara Sjölander, Nellie
Westerlund, Elin Segerström, Alva Granzell) vilket bådar gott för framtiden. På 4 x 50
medley (Joline, Linnéa, Agnes, Ella) och på 4 x 100 frisim (Agnes, Ella, Linnéa, Miranda)
slog det klubbrekord. Det här var också den första tävlingen under hösten som KSS damlag
var under fyra minuter på 4 x 100 fr. Joline Bakken slog klubbrekord på 50 rygg till 30.79. Ett
klubbrekord som det putsades på flera gånger under hösten. En annan tjej som fick det att
lossna rejält under denna tävling var Agnes Wilde som blivit riktigt vass på 200 fr och satte
handen i kaklet på 2.07.69 vilket ger höga Finapoäng.
UGP 3/Hexpol Sprinten (25m) Säffle, okt.
Då UGP 3 är uppdelat på flera platser i Mellansvenska distriktet var underlaget i Säffle lite
tunt. Den klubb som hade flest deltagare på plats (17 st) var KSS. Karlstads Simsällskap tog
67 medaljer totalt på UGP/Hexpol Sprint (30 st guld, 19 st silver och 16 st brons).
Tegnér (25m) Säffle, okt.
Att våra yngsta simmare drabbats av Pandemin och tappat både hopp och intresse kring
tävlingar märktes tydligt av. De få simmare som var på plats visade dock på framåtanda och
tävlingsanda. Ett härligt gäng som har massor med tävlingar att se fram emot. KSS får jobba
på att fler hittar tillbaka och att fler vågar komma till tävlingsbaljan 2022.
Sum-sim region (25m) Uppsala, nov.
Till denna tävling hade KSS femton simmare, varav elva stycken gick vidare till Riksfinalen.
Till Riksfinalen får endast Sveriges 16 bästa simmare i åldrarna 13-16år delta. Dessutom hade
KSS ytterligare två simmare (Sara Sjölander och Alice Johnson) som hamnade på reservplats.
Individuella debutanter för året var Alva Granzell på 200 rygg och Nellie Westerlund på 400
frisim.

Höstsimiaden (25m) Karlstad, dec.
Trettiotalet KSS simmare deltog på Höstsimiaden. Här levererades simglädje i världsklass och
det gick inte att ta miste på den lilla extra nerv som tävlingsmomentet ger. Att få möjlighet att
tävla på hemmaplan är viktigt för att fler ska våga och utmana sig i att tävla. För att minska
tröskeln för tävling har SSF tagit fram nya riktlinjer. Bland annat publiceras inte längre
resultatlistor och medaljörer koras inte för barn under 12 år. SSF har också tagit fram nya
”Instegstävlingar” för nybörjare där regelverket för diskningar justerats och
funktionärsbesättning minskat.

Klubbmästare (25m) 100 medley och mottagare av KSS vandringspris 2021:
Marcus Bülund 1.01.39 och Linnéa Lindberg 1.07.36
Om året 2021 startade på sämsta tänkbara sätt började hösten på bästa tänkbara sätt. En riktigt
simmarfest med tävlingar i dagarna två. Karlstad Open (25m)inomhus a la ISL konceptet.
Förutom klubbar från Mellansvenska Distriktet kom långväga gäster från Helsingborg,
Varberg och över 30 simmare från Skuru Stockholm. Karlstad Öppet Vatten utomhus med
bland annat vinnaren av Vansbrosimningen och f.d förbundskaptenen, Thomas Jansson, för
svensk simning i vattnet. Samme Jansson och KSS påbörjar också ett nytt spännande projekt
för att ta KSS ytterligare ett snäpp upp bland Sveriges kommande medaljörer. En härlig start
på hösten där vi åter kunde träffas fysiskt på våra tränar- och simkommittémöte samt
tävlingar.
Tränarmöten har under 2021 varit tio till antalet och har varit både digitala och fysiska träffar.
En stor utmaning under höstterminen har varit att få tränare till den tidigaste tiden klockan
16.00. (Aldrig tidigare har alla våra gymnasieungdomar som är tränare gått i skolan till
klockan 17.00. Detta är en svår tid även för andra ideella krafter då de flesta inte slutat jobbet
vid den tiden.) KSS har ändå kunnat lösa det och träningen har blivit genomförd enligt plan
och den vardagliga verksamheten har fungerat. Årshjulet för KSS tränarmöte har fungerat
som verktyg för att vi på bästa sätt skapa flyt i hela simverksamheten. Föräldramöten har
gjorts både digitalt och fysiskt för samtliga grupper och deltagandet har varit varierat. Flera av
våra simmare som lagt baddräkten/byxorna på hyllan gällande sin egen simkarriär har fortsatt
som tränare, vilket är väldigt kul och ett tecken på att simmaren vill stanna kvar i KSS. Detta
är ett sätt att få fler att stanna kvar längre i simverksamheten. Ett stort tränarteam på 23
stycken både kvinnor och män har roddat träningen under året för de tio träningsgrupper som
varit i gång. Under senare delen av året har simverksamheten möjliggjort plats för de trettiotal
simmare som stått i kö. Fler instegsgrupper har skapats varav en med funktionsvariation. Ett
helt gäng av KSS tränare kan nu titulera sig som Simlinjeinstruktörer och tränare för

barn/ungdomar 7-14 år. Ni tränare gör alla ett fantastiskt jobb varje vecka och utvecklas hela
tiden.
Simkommittén har bestått av Sofia Mathisen, Nichlas Westerlund, Ann-Charlott Bergstrand
och Cherie Rydahl. Kommittén har träffats på månadsbasis för att följa upp och utveckla hela
simverksamheten. Under 2021 har nio möten hållits i ambition att nå KSS ambitioner och
föreningens strategi 2025. Flertalet av simkommitténs mål uppnåddes under 2021. Några mål
uppnåddes inte helt, vilka simkommittén arbetar vidare med under 2022.
Ett axplock av aktiviteter som genomförts är: Sex stycken Temporärrace/Racedays för att på
så tävlingsliknande sätt som möjligt hålla uppe motivationen och tävlingsglädjen då flertalet
tävlingar i regionen ställdes in, Poloträning för NUSS, Landfys och utomhusträning för
flertalet grupper, Styrka för simmare tillsammans med Life box, Registrering av Para Me för
att fler barn och ungdomar med funktionsvariation ska hitta till KSS, föreläsningar av KSS
internationella parasimmare Lina Watz med fler perspektiv på simning i med och motgång
samt av Tina Thörner ”Rallylegend” om vikten av live, laugh, love och att älska sig själv,
förstärkt träning på lov, bokat utlandsläger för 2022, öka antalet stödmedlemmar,
fågelskådning, quiz, körvgrillning och mycket mer.
För många av KSS yngsta simmare har 2021 inneburit att man tappat ytterligare ett av
erfarenhet av vad simidrottarens tävlingsmoment handlar om. Det vill säga att tävla mot andra
simmare från andra delar av landet. Vi kan konstatera att våra något äldre, fortfarande till
största del ungdomar, stått pall för den mentala påfrestning det inneburit att träna på mer än
ett år utan stora tävlingar som mål. En fantastisk prestation bara i sig som jag tror att endast
aktiva idrottare förstår till fullo. En stor eloge till er!
Simverksamheten har även under 2021 anpassat oss efter utvecklingen i samhället och precis
som förra året vill jag som huvudtränare rikta ett stort tack till alla simmare, tränare och
simkommittén som medverkat till att hålla aktiviteterna inom simverksamheten i gång.
Givetvis har det varit tillfällen då alla inte varit riktigt nöjda men vi försöker alltid lyssna och
utvärdera hur vi kan göra bättre inom de ramar föreningen har, speciellt med de
förutsättningar som pandemin och 2021 medfört.
Detta till trots placerade sig KSS under Sumsim äldre/JSM som 10 bästa klubb. Under JSM
med flera debutanter där Miranda, placerade sig topp tio. Aldrig någonsin har KSS haft sådan
stor konkurrens i damlag mig veterligen. På 4 x 100 fr sänktes klubbrekordet flera gånger
under hösten 3.57.75. Samverkanslag och samarbetet med Eskilstuna visar på nyfikenhet till
att våga prova nya vägar och fler utvecklingsmöjligheter för fortsatta resultat och vilka fina
resultat killar. Dessa samarbeten leder inte bara KSS simning framåt utan också svensk
simning. Det är nämligen klubbarna i Sverige som är Svensk simning.
På internationella planet har KSS parasimmare varit representerade på seniornivå vid NM,
EM och Paralympics.
Vi i simkommittén arbetar för hela simverksamheten. För att nå uppsatta mål ser vi att det
ytterst mest viktiga är mer bassängyta och fler samarbetspartners. Vi är väldigt glada för KSS
framgångar i simverksamheten under året samt uppnådda mål med nya simmare, fler killar
som tränare, fler parasimmare och fina resultat. De aktiviteter vi gjort har varit i linje med
KSS strategi och tillsammans har vi tagit steg mot målen. Under året har simverksamheten
synts i pressen och fått många bra artiklar vid flertalet tillfällen. Det senaste året har två av

KSS simmare blivit antagna till RIG och en simmare till NIU vilket är ett bra betyg på utfallet
av simverksamheten. Likaså KSS historiska lagsilver (Marcus Bülund, Erik Pellfolk, Linnéa
Lindberg och Amanda Johansson) USM i öppet vatten och Alice Johnsons 4:e placering pekar
på att dubbla simkarriärer är fullt möjligt. Det finns många vägar att gå för att på ett
varierande sätt få fler att simma längre upp i åldrarna. De allra flesta simmare gör sina bästa
resultat efter 25 års ålder.
Jag som huvudtränare i KSS är hoppfull om att 2022 kommer att bli ett nytt bra sim-år där vi
tillsammans tar starka, teknikriktiga simtag framåt och utvecklas att nå vår fulla potential till
2023 och KSS 100-års jubileum.

Verksamhetsberättelse för Öppet Vatten-sektionen
Efter ett inställt år 2020 kunde planeringen för Karlstad Öppet Vatten påbörjas i maj
tillsammans med föräldrakommittén . Tävlingen genomfördes den 29 augusti i
Mariebergsviken och ett 50-tal simmare kom till start. Lite färre än vad vi hade förväntat oss.
Tyvärr sjönk vattentemperaturen markant inför tävlingen och vi tvingades halvera 3000m.
Sträckorna 400m och 1500m genomfördes som planerat och KSS var välrepresenterat på
prispallarna.
Under sommaren deltog ett antal KSS simmare, både ungdomar och masters, i öppet
vattentävlingar även om det i år var betydligt tillfällen pga Corona. KSS ungdomar höll sig
väl framme under flera tillfällen med fina placeringar både individuellt och i lag bland annat
på Filipstadssimmet och Vidösternssimmet. Den 13-14 augusti genomfördes Öppet Vatten
SM i Stockholm. KSS tog en fin silvermedalj i USM mix lagsimning med Marcus Bülund,
Amanda Johansson, Linnea Lindberg och Erik Pellfolk i laget.
Under sommaren genomfördes några gemensamma uteträningar, men likt förra sommaren var
det svårt att locka nya simmare. Den traditionella sociala simturen ”Löfbergs arena till
Sandgrund”-simningen genomfördes i augusti och många av våra ungdomar från Nuss,
SumSim och Mästerskapsgruppen deltog. Den avslutades som sig bör med picknick.
Under våren ställdes öppet vatten/masters gruppen in, men återstartades på tisdagarna under
hösten. Tyvärr hade gruppen endast tre simmare och i december beslutade vi att inte fortsätta
med gemensamma träningar. Mycket av detta tror vi beror på Corona och att många vuxna
lagt gemensam träning på is.
Under hösten sökte KSS medlemskap i Triathlonförbundet för att möjliggöra för vår simmare
att representera klubben i triathlontävlingar. Under hösten togs en klädkollektion fram för
Triathlon och öppet vatten.

Bilder från Karlstad Öppet vatten och KSS gemensamma träningar.

/Öppet Vatten sektionen genom Karoline Sjölander

Verksamhetsberättelse för simhoppskommittén
Under januari månad hölls tränarmöte inför uppstart av vårterminen. Vi har under 2021 haft
närmare 40 barn i träning tisdagar, torsdagar och söndagar. Mastersgruppen har minskat
kraftigt pga Covid-19 restriktionerna och består nu av två deltagare.
Alla träningar har kunnat fortsätta under hela året. Dock med en hel del frånvaro pga sjukdom
och som nämnts, en betydligt minskad mastergrupp.
Vårterminen avslutades i slutet av maj med gruppvisa träningar utan närvaro av föräldrar och
syskon p g a pandemin.
Under sommaren hölls inte det Nationellt Breddlägret i Karlskoga pga Covid-19.
I juni hade vi tränarmöte där höstterminen diskuterades och planerades.
Höstterminen startade i slutet av augusti.
Höstterminen avslutades gruppvis enligt samma upplägg som vårterminens avslutning. Vi
hoppas att kunna återuppta de större gemensamma avslutningarna som är uppskattade av både
hoppare, tränare och målsmän.
Tränarmöte i slutet av december där vi gjorde nya gruppindelningar. Många barn vill prova på
simhopp så även till våren blir det en fullsatt nybörjargrupp.
En av våra viktigaste hopptränare Anna N har meddelat att hon inte kommer att fortsätta som
tränare under 2022 då hon ska studera utomlands. Detta har varit på gång under en längre tid
och vi har under hösten och vintern 2021 lyckats rekrytera två nya hopptränare från Lila
grupp. En av dem har redan deltagit i Simhoppskurs och nya kurser är inbokade för att snabbt
få upp nivån på de nya tränarna.
Under hösten 2021 så genomfördes en inspektion av hopptornet pga nya EU-standarder.
Inspektionen visade på flera brister och hopptornet har helt stängts av för allmänheten. För
professionella utövare (dit simhoppsverksamheten räknas) är hopptornet fortfarande
tillgängligt. Under ett längre perspektiv är det här inte alls bra då barn som kanske hade blivit
intresserade av simhoppning efter att ha provat att hoppa från tornet, nu inte har den
möjligheten. Verksamhetschefen för badhuset har bjudit in KSS simhopp i diskussioner om
utformningen av det nya hopptornet. Något som uppskattats mycket även om vi förstår att
politiska beslut krävs och att budgeten såklart sätter begränsningar för vad som är
genomförbart.
För hoppsektionen:
Hans Gerdén

Verksamhetsberättelse för Vattenpolo
Vattenpoloträningar har pågått under hela året för junior- och knattepolo. Juniorerna har tränat
på måndagar och onsdagar. På söndagar har det varit gemensam träning för juniorer och
knattar, där vissa övningar utförts i uppdelade grupper. Även detta år har vattenpoloträningar
hållits utomhus vid Orrholmsbadet som variation till inomhusträningen, samt i syfte att
marknadsföra oss och med möjlighet för allmänheten att prova på. Under höstterminen
öppnade polon upp seniorträningar igen, efter ett uppehåll med anledning av Covid-19.
Seniorträningen har hållits på onsdagar med möjlighet för juniorerna att delta.
Varje söndag tillsammans med knattarna har vi haft prova-på-tillfällen, och några nya spelare
har börjat under året.
Vi har förstärkt vårt tränarteam och vi är nu fyra tränare som håller i träningarna. Det finns
flera nya som har visat intresse för att bli tränare.
Tre spelare har varit med på Novembercupen i Höganäs och spelat med Järfälla. Vi har inte
haft ett seriespelande Herrlag under säsongen. Pga Covid-19 har de cuper och läger vi brukat
vara med på blivit inställda.
Vi har köpt in nya bollar och ett så kallat reboundernät för att träna passnings och skotteknik.
Vattenpolokommittén består av sex personer som under året bland annat arbetat med en
handlingsplan för polon i syfte att öka medlemsantalet till vårt härliga gäng. Vilket vi hoppas
kunna förverkliga under kommande år.

Verksamhetsberättelse för föräldrakommittén
2021 blev också det ett annorlunda år, stängt badhus och inställda tävlingar.
I slutet av augusti fick vi äntligen genomföra två tävlingar, en inomhustävling
utan publik och en tävling i öppet vatten. Föräldrakommittén hjälpte till med
bemanning och fika. I början av december arrangerades Höstsimiaden för de
yngre simmarna. Även här hjälpte föräldrakommittén till med
föräldrabemanning och fika. Engagemanget från föräldrarna var stort.
Under maj månad erbjöd föräldrakommittén de äldre simgrupperna landfys på
lördagarna.
Försäljningsaktiviteter:
Under året har det diskuterats hur vinsten av klubbens försäljningar ska
fördelas. Beslut togs att vinsten ska tillfalla respektive simgrupp och att det
finns möjligheter att äska pengar till läger, dagsaktiviteter mm.
Under senare delen av maj genomfördes en försäljning av plastpåsar.
I september genomfördes en försäljning av New body. Vi hade som mål att
klubben skulle sälja 800 paket och det målet nådde vi med råge, vi sålde över
1200 paket – Bra jobbat.
De ungdomar som anmält att de ska med på utlandslägret fick chansen att sälja
Bingolottokalendrar och Bingolotter till uppesittarkvällen. Vi hade ett mål att
sälja 200 kalendrar och 300 bingolotter, och sålde 338 kalendrar och 500
bingolotter – Bra jobbat.
Föräldrakommittén har under året bestått av Anna Lindberg, Harriet Pellfolk
och Maria Wahlstedt.

Verksamhetsberättelse för Marknadskommittén
Under 2021 har marknadskommittén bestått av undertecknad vilket tyvärr inte är tillräckligt
för att kunna öka intäkterna till föreningen via externa sponsorer/samarbeten. Arbetet har
koncentrerats till några få tävlingar, som kunnat genomföras under rådande pandemitid.
Aktiviteter utöver detta har starkt begränsats av våra potentiella sponsorers prioriteringar i
pandemitid samt kommitténs resurser.
Trots våra sponsorers utmaningar så har vi kunnat få sponsorstöd till Karlstad Open, Karlstad
Öppet Vatten samt till framtagande av mästerskapskläder, vilket vi är mycket tacksamma för.
Inför 2022 hoppas jag att vi får en tillvaro i samhället där tävlingar kan genomföras på ett mer
normalt sätt och att vi på ett bättre sätt kan bearbeta tilltänkta samarbetspartners. Detta är ett
mycket viktigt område för föreningen att i framtiden öka sina intäkter och därmed kunna
stärka föreningens verksamhet. För att vi skall lyckas med detta så behövs fler resurser till
marknadskommittén.
Erik Rydahl
Karlstad 2022.01.11

