Verksamhetsberättelse 2018
Simklubben Ägir

1 ORDFÖRANDE HAR ORDET
Kära medlemmar, det är dags att summera det gångna året vilket bjudit på många roliga och
utvecklande upplevelser.
2018 år har varit ett positivt år för simklubben Ägir. Positivt utifrån en stor och bred verksamhet med
babysim, simskolor, träning och tävling samt mastersverksamhet. Även utifrån ett ekonomiskt
perspektiv har år 2018 varit framgångsrikt när vi lyckats vända 2017 års negativa siffror och landar nu
på ett plusresultat.
Styrelsearbetet har varit mycket fokuserat på stabil ekonomisk utveckling för att skapa
förutsättningar för en förening i utveckling med tillväxt och fortsatt utveckling för klubbens hela
verksamhet. Styrelsen hade som en viktig uppgift att ta fram en handlingsplan för 2018-2020 i syfte
att synliggöra åtgärder som krävs för att möjliggöra den ekonomiska målsättning som SK Ägir uttalat
samt för att ytterligare stärka föräldraengagemanget i föreningen.
Vi har under året arbetat för att stärka sponsorarbetet och bl.a. har klubben stått parkeringsvärdar
vid ÖFK:s allsvenska hemmamatcher.
Ett utvecklingsarbete har även skett kopplat till babysim och simskoleverksamheten. SK Ägir har
under 2018 möjliggjort babysimundervisning på nytt genom att den egna personalen utbildat sig i
denna undervisningsform. På liknande sätt har SK Ägir även fokuserat på att ge personalen inom
simskoleverksamheten möjlighet att gå både sim-assistent och siminstruktörs-utbildning i enlighet
med SSF:s utbildningsstege.
SK Ägir har under 2018 haft en mycket bred tävlingsverksamhet och ca 80 aktiva tävlingssimmare
från T3 till Mästerskap.
SK Ägir hade en rekordstor trupp på sommarens Sum Sim i Malmö. Sju simmare deltog och SK Ägir
slutade som 40:e klubb. Detta följdes upp av ett fantastiskt Sum Sim i Stockholm under hösten med
genomgående mycket fina prestationer, finalplatser och medaljer. SK Ägir blev 24:e bästa klubb,
vilket är den näst bästa placeringen i klubbens historia.
SK Ägir har även bedrivit ett aktivt arbete för att påverka kommunens pågående arbetet med
framtida simanläggning.
Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack för det gångna året till våra anställda, simskolledare,
funktionärer, ideellt arbetande föräldrar och alla aktiva. Tillsammans bygger vi en stark förening med
goda förutsättningar för våra barn, ungdomar och elitsatsande simmare.
Stort tack även till alla sponsorer och samarbetspartners vi har haft under året. Ni gör skillnad för vår
verksamhet!

Putte Eby
Ordförande
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3 SK ÄGIR OCH STYRANDE ORGAN
3.1.1

Styrelsen

Ordförande: Putte Eby
Kassör: Eva Kristiansson
Sekreterare: Anna Jansson
Ledamöter: Johan Brynger, Mona Krusell, Helena Wallskog, Rikard Jakobsson
Suppleant: Ann-Sofie Nordin
Under verksamhetsåret har tolv styrelsemöten genomförts.

3.1.2

Valberedningen

2018 års valberedning har bestått av Patrik Axenbo.

3.1.3

Revisorer

Revisor för verksamhetsåret 2018 har varit Katarina Skylare Berglöf och Leif Hann.

3.1.4

Anställda

Dennis Wikström, Niklas Block, Anastasija Teplakova och Julia Stenlund. Hanna Haglund avslutade sin tjänst
april 2018 och ersattes av Julia Stenlund. Utöver detta har SK Ägir haft ca 35 timanställda simledare.

3.1.5

Kansliet

SK Ägirs kansli är placerat på Krondikesvägen 95B i Östersund och har telefonnummer 076-715 53 26. Andra
kontaktuppgifter är simskola@skagir.se.
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4 EKONOMISK REDOVISNING
2018 har varit ett år då fokus legat på ekonomi och att ha en verksamhet i balans. Vi har haft fortsatt
stöd från Adeona Mervärden AB för det fortlöpande arbetet med bokföring och löner samt bokslut.
Under året har vi övergått till nytt tidredovisningssystem, Planday med geografiskt inlogg, vilket
underlättat för våra timanställda och även förenklat lönehanteringen. Klubben har jobbat aktivt med
att minska fakturahanteringen från våra medlemmar bl.a. genom att erbjuda direktbetalning.
SK Ägir har under året fortsatt haft ett aktivt arbete med befintliga och även för att rekrytera nya
sponsorer. Bl.a. har klubben under hösten 2018 fått möjlighet att stå parkeringsvärdar vid ÖFKs
hemmamatcher och totalt tre tillfällen genomfördes innan uppehåll i Allsvenskan. Fortsatta uppdrag
väntar när Allsvenskan på nytt startar i mars.
Sk Ägir hade som målsättning ett plusresultat på 50 000 sek och nådde till målet och lite därtill. Årets
resultat landade på drygt 80 000 sek. För detaljer se Årsbokslut för SK Ägir.

5 BABYSIM/SIMSKOLEVERKSAMHET
Under 2018 har vi haft som målsättning att starta upp babysimsverksamheten på nytt. Anastasija har
gått utbildning, genomfört tillhörande praktik och en första period med babysimundervisning kunde
påbörjas under senvåren. Verksamheten har bedrivits på Sollidenbadet.
SK Ägir har under året haft ca 1100 simskolebarn fördelat på 415 st. vår, 175 st. sommar och 515 st.
höstterminen. SK Ägir har under hösten ökat sin simskoleverksamhet med 10 %. Verksamheten har
bedrivits på Sollidenbadet, Östbergsbadet, Storsjöbadet samt Brunflobadet.
Vi jobbar återkommande med att följa upp verksamheten för att kunna utveckla verksamheten. Ett
exempel på uppföljning vi gjort gäller sommarsimskolan där vi fick goda resultat avseende barnens
utvecklingsnivå, d.v.s. där barnen utvecklades och kunde gå upp en nivå vid nästa tillfälle, se exempel
på detta nedan:


75 % av alla baddare



50 % av alla sköldpaddor



100 % av alla pingviner



50 % av alla fiskar



100 % av alla hajar

Ett annat exempel på utvecklingsarbete vi gjort är att prova att ha lektionerna i 30 minuter istället för
45 minuter, i syfte att öka koncentrationen hos barnen. Resultatet av detta var dock blandat och
detta medförde att vi återgått till 45 minuters lektioner.

6 TRÄNING/TÄVLINGSVERKSAMHET
SK Ägir har bedrivit träning och tävlingsverksamhet för teknikgrupper 1-4 där syftet varit att fördjupa
befintliga simkunskaper man erhållit från simskoleverksamheten och förbereda simmaren för
tävlingssimning. Verksamheten har bedrivit på Östbergsbadet, Storsjöbadet samt Brunflobadet.
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Utöver teknikgrupperna har SK Ägir bedrivit tävlingsverksamhet i Simiaden, SumSim samt
Mästerskap och verksamheten har bedrivits på Storsjöbadet samt Brunflobadet. Totalt har SK Ägir ca
80 tävlingsaktiva simmare från T3-Mästerskap.
Under året har SK Ägir deltagit vid ett stort antal simtävlingar och läger. Utöver sex
KM/utmanartävlingar har SK Ägir arrangerat Simiaden i december 2018. Se detaljer nedan.
Sundsvall Open 2019 (UGP)

26-27/1

Sundsvall

KM/Utmanaren

2/2

Brunflo

Njurunda Sim

23-24/2

Njurunda

Falu Skins games

23-24/2

Falun

Härnö Racet

23/3

Härnösand

KM/Utmanaren

30/3

Brunflo

Swim Open

5-8/4

Stockholm

KM/Utmanaren

21/4

Brunflo

Vårsimiaden

4-5/5

Njurunda

NM/Botnia Open

25-26/5

Umeå

Sum Sim Riks

27/6-1/7

Malmö

KM/Utmanaren

15/9

Brunflo

Umestänket

22-23/9

Umeå

KM/Utmanaren

6/10

Brunflo

NM

6-7/10

Skellefteå

UGP

13-14/10

Örnsköldsvik

Sälsimmet

20-21/10

Njurunda

KM/Utmanaren

3/11

Brunflo

Sum Sim region

10-11/11

Skellefteå

Simiaden

1/12

Brunflo

Sum Sim Riks

14-16/12

Stockholm

Härnöracet Jubileum

15-16/12

Härnösand

MNCF läger Sundsvall

Läger Äldalen

MNSF läger Sundsvall

Simiaden/T3-T4 läger Brunflo

7 RESULTAT NATIONELLA MÄSTERSKAP 2018
SK Ägir deltog med sju simmare på sommarens Sum Sim i Malmö 27/6-1/7. Mästerskapet bjöd på
fina prestationer med två fjärdeplatser för Jakob Wassberg som topp och totalt slutade klubben på
40:e plats. Se nedan tabell för samtliga topp tio resultat samt lagkappsresultat.
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Gren
4x200 frisim
400 frisim
800 frisim
1500 frisim
1500 frisim
100 fjäril
100 frisim

Deltagare
Tid
Placering
Sofia Boije, Agnes Jakobsson, Selma Zachrisson
9.23.06
19:e
& Filippa Jakobsson
Jakob Wassberg
4.31.73
9:a
Jakob Wassberg
9.11.32
4:a
Jakob Wassberg
17.35.38
4:a
Selma Zachrisson
19.51.32
8:a
Ebba Hann
1.07.32
6:a
Viktor Svärd
59.82
8:a

SK Ägir deltog med fyra simmare på höstens Sum Sim i Stockholm, 14-16/12. Mästerskapet bjöd på
högklassiga prestationer, tre medaljer varav två silver och ett brons. Totalt slutade klubben på en
oväntad 24:e plats, vilket är näst bäst i klubbens historia. Se nedan tabell för samtliga finalresultat.
Gren
400 frisim
1500 frisim
100 fjäril
100 frisim
100 frisim
200 medley
200 bröst
400 frisim
100 fjäril

Deltagare

Tid
Viktor Svärd
Jakob Wassberg
Ebba Hann
Viktor Svärd
Agnes Jakobsson
Ebba Hann
Ebba Hann
Agnes Jakobsson
Viktor Svärd

4.26.43
17.19.57
1.03.23
58.42
1.00.43
2.27.48
2.39.17
4.42.56
1.10.17

Placering
5:a
14:e
2:a
8:a
5:a
2:a
3:a
5:a
15:e

8 RESULTAT INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP 2018
Karl Forman tillsammans med landslagstränare Niklas Block deltog på Para-EM i Dublin vilket
resulterade med två finalsimningar varav en 7 placering. Dessutom svenskt rekord på 50 bröstsim.

9 UTBILDNINGAR
I syfte att vidareutveckla och stärka arbetet med simskoleverksamheten har SK Ägir har haft sex
simledare på utbildning i Umeå för simlinje-assistent och simlinje-instruktör under året. Utöver detta
har samtliga simledare genomfört grundutbildningen Plattformen. Under 2018 har även Anastasija
och Julia gått utbildning för att själva kunna utbilda i HLR för barn.
Sex nya tävlingsfunktionärer har under året utbildats samt fem distriktsfunktionärer.
Niklas Block går Idrottstränare två, högskoleutbildning om 180 p. Kursen syftar till att utveckla
förmågan att leda och coacha aktiva idrottare för att förbättra deras fysiska prestationsförmåga och
teknik. En specifik målgrupp inom en av idrotterna tennis, friidrott, simning eller friidrott fokuseras
där säkerhet i genomförandet och lärandet är i centrum.
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10 ÖVRIG VERKSAMHET


Dialog framtida simanläggning – SK Ägir har under 2018 bidragit till Östersund kommuns
arbete med att identifiera behoven för framtida idrottsanläggningar. SK Ägir har besvarat
enkäter samt deltagit vid anläggningsforum i maj. SK Ägir har även återkopplat genom
remissvar avseende resultatet av arbetet med framtida anläggningar i Östersunds kommun.
SK Ägir ser tyvärr att kommunen inte är lyhörd för de uppenbara behov som finns och har
därmed komplettera med skrivelse kring dessa behov. För mer information kring SK Ägirs
identifierade behov, se bilaga.



TYR avtal – SK Ägir har under 2018 förnyat sitt avtal med TYR som leverantör av våra
profilkläder och baddräkter/byxor/jammers.



GDPR – SK Ägir har genomfört nödvändiga åtgärder i enlighet med GDPR som trädde i kraft
maj 2018. Åtgärderna har bl.a. bestått i att dokumenterar vilka personuppgifter klubben
samlar in och skälet till dessa samt tagit fram en integritetspolicy.



MNSF – SK Ägir har förstärkt sin position och numera ingår Putte Eby i styrelsen samt Dennis
Wikström som är ordförande. Utöver styrelsemöten har Dennis deltagit på Simförbundet
årsmöte 21-22/4 i Linköping och SSF:s strategikonferens för 2025 12-13/1 2019. Vidare har
delar av styrelsen tillsammans med Dennis deltagit vid simidrottsforum helgen 25-26/8 i
Sollefteå. Generellt positiv helg med intressanta diskussioner. Märkbart också att det finns
en återkommande utmaning kring bassänger för många klubbar.



SK Ägir för dialog med JGY samt SSF kring gymnasiealternativ simning avseende lokal
idrottsutbildning (LIU) vilket innebär 2x2 timmar/veckan, idag primärt för ishockey och
fotboll. Förfrågan om att inkludera simning kan tidigast inkluderas 2020. Dialog förs även
kring NIU som kan sökas först 2021 och skolan är då sökande.

11 SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
SK Ägir vill rikta ett stort tack till alla sponsorer och samarbetspartners som bidragit till ett fantastiskt
simår 2018 och ser fram emot ett fortsatt samarbete 2019.


Östersundshem



Svenssons Saxvallen Buss AB



Kannegiesser Civilworks Consulting AB



Wänseth Buss



Bio Gen Active AB



TYR



Sportsgym AB



Europcar Östersund



Adeona Mervärden AB



Prolympia



William Naprapat



Manic Motion



NP3
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