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1 ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Kära medlemmar, det är dags att summera det gångna året. Verksamheten har fortgått i sin helhet 
under året, och vi har haft en bred verksamhet med babysim, simskolor, träning samt 
mastersverksamhet.   

Styrelsearbetet har påverkats av covid-19-pandemin genom att vi inte kunnat träffas fysiskt i den 

utsträckning som varit önskvärd. Dock har ett fåtal möten skett fysiskt, såsom exempelvis en 

utvecklingsdag i oktober. Flertalet ideella aktiviteter som berört föräldrar har fortsatt ställts in, men 

klubben har under året haft 5 föräldrar som genomgått funktionärsutbildning och vi har haft 

möjlighet att arrangera tävlingar.  

Årets simskoleverksamhet har löpt på väl, med relativt god uppslutning från våra medlemmar trots 
pågående pandemi. Under sommaren arbetade Julia Stenlund i Åre med simskola på uppdrag av Åre 
kommun. Stort intresse från deltagarna och mycket positivt att Ägir kan bidra för ökad simkunnighet 
på fler ställen i Jämtland. 

SK Ägirs tävlingsverksamhet har fortsatt påverkats starkt av restriktionerna till följd av covid-19- 

pandemin. Inga tävlingar genomfördes under första halvåret i Sverige med undantag av s.k. 

microtävlingar på hemmaplan. Även sommarens mästerskap påverkades då SUM Sim yngre ställdes 

in. Från hösten 2021 har vi åter kunnat tävla med normal frekvens och goda resultat. 

Som en konsekvens av restriktionerna till följd av covid-19- pandemin har vi fortsatt kunnat se ett 

minskat inflöde från simskola till teknikgrupper, med resultatet av att färre barn och ungdomar väljer 

att gå vidare inom simidrotten. Denna trend har även andra simklubbar identifierat, men också något 

som även andra idrotter bevittnar. Följderna för detta kan vara förödande för barn- och 

ungdomsidrotten.  

SK Ägir har fortsatt att arbeta för att påverka kommunens arbete med framtida simanläggning. Vi har 

haft möte med ordförande i Kultur- och fritidsnämnden samt tagit fram en skrivelse där vi förordar 

en funktionell simanläggning i anslutning till övriga idrottsanläggningar på stadsdel Norr. 

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  

Styrelsen  

Ordförande: Putte Eby  

Kassör: Eva Kristiansson 

Sekreterare: Anna Jansson 

Ledamöter: Mona Krusell, Stephanie Betzel, Rikard Jakobsson, Steffen Kannegiesser 

Suppleant: Bengt Flykt, Håkan Djusberg 

Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten genomförts.

Valberedningen  

2021 års valberedning har bestått av Alf Kristensson och Cecilia Graff. 

Revisorer 

Revisorer för verksamhetsåret 2021 har varit Göran Nordlander samt Lars Backus. 

Anställda 

Dennis Wikström, Emil Nilsson, Niklas Block t.o.m. mars 2021, Anastasija Teplakova och Julia Stenlund. Utöver 
detta har SK Ägir haft ca 30 timanställda simledare. 

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 

2021 har varit ett år då fokus legat på ekonomi och att ha en verksamhet i balans. Samarbetet med 
Jämtekonomi AB, för det fortlöpande arbetet med bokföring och löner samt bokslut, har fungerat 
mycket bra. Ekonomin har påverkats av att vi inte haft några tävlingar och därmed minskade 
kostnader och arbetsbelastning. Vi har under året även haft delar av vår personal på s.k. 
korttidsarbete. 

SK Ägir har under året fortsatt haft ett aktivt arbete med befintliga och även lyckats att få ett antal 
nya sponsorer.  

SK Ägir visade ett positivt resultat givet ovan kostnadsbesparingar. För detaljer se Årsbokslut.  

Babysim/simskoleverksamhet 

Under 2021 har babysimsverksamheten, efter ett uppehåll våren pga. av pandemin, haft en stark 

utveckling under hösten där ca: 100 barn/omgång har deltagit. Verksamheten har bedrivits på 

Sollidenbadet.  

SK Ägir har under året haft ca 1100 simskolebarn under vår- och höstterminen. Verksamheten har 

bedrivits på Sollidenbadet, Östbergsbadet, Storsjöbadet, Litsbadet samt Brunflobadet. 

Sommarsimskolan 2021 var en stor framgång med ett rekordstort antal deltagare – ca: 200 barn 

totalt under de två perioder som vi kör (i juni samt i augusti). 

Ett samarbete med Östersunds kommun och Storsjöbadet med en simidrottsvecka i augusti väckte 

stort intresse och vi kunde räkna mer än 100 deltagande barn i åldrar 7-15 år som fick prova på flera 

simidrotter tillsammans med våra ledare. Barnen fick träna simning inkl. alla simsätten, vattenpolo 

och simhopp. Vi hade även en dag med fokus på livräddning och märkestagning. Efter 

simidrottsveckan startade vi en simidrottsgrupp som fortsatt under 2022 och nu är inne på sin andra 

termin. 

5 TRÄNING/TÄVLINGSVERKSAMHET 

SK Ägir har bedrivit träning och tävlingsverksamhet för teknikgrupper 1–4 där syftet varit att förädla 

befintliga sim-färdigheter man erhållit från simskoleverksamheten och förbereda simmaren för 

tävlingssimning. Verksamheten har bedrivits på Östbergsbadet, Storsjöbadet samt Brunflobadet.  

Utöver teknikgrupperna har SK Ägir bedrivit tävlingsverksamhet i Simiaden, SumSim samt 

Mästerskap med verksamheten på Brunflobadet samt Storsjöbadet. Totalt har SK Ägir ca 80 

tävlingsaktiva simmare från T3-Mästerskap. 

Endast ett fåtal aktiviteter har kunnat genomföras detta år, se nedan summering.  

Namn Ort Datum  

Falun Öppna DM 50 m Falun 19-20/6 

Härnösim Härnösand  3-4/7 

SUM Sim Äldre 50m Kungsbacka 14-18/7 

Svenska Simspelen Väsby 25-26/9 

Vågspelet Skellefteå Skellefteå 2-3/10 
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UGP  Brunflo 16-17/10 

Sälsimmet Njurunda 23-24/10 

SUM Sim Regionsfinal  Sundsvall 13-14/11 

SM/JSM 25 m  Stockholm 24-28/11 

SUM Sim Riks 25 m  Stockholm 10-12/12 

Norrländska Mästerskapen 25 Härnösand 17-19/12 

 

6 RESULTAT NATIONELLA MÄSTERSKAP 2021 

Ägir stärkte sin position som en stark ungdoms- och juniorförening i Sverige. Sommarens SUM Sim i 

Kungsbacka resulterade i fina framgångar med flera medaljer av Agnes Jakobsson, Ebba Hann och 

Viktor Svärd. Under hösten fortsatte framgångarna och Viktor kvalificerade sig till ungdomslandslaget 

och fick representera Sverige på Nordiska Mästerskapen i Stockholm i december. Ebba Hann 

simmade sin första A-final på SM, 200 fjäril är paraddistansen för henne, hon slutade 8:a i finalen. 

Resultat Topp 6 i Mästerskap 2021: 

Kungsbacka SUM Sim Riks 50 m 16-18/7 Distans Placering 

Agnes Jakobsson 200 fr 2:a 

Agnes Jakobsson 400 fr 3:a 

Ebba Hann 100 fj 3:a 

Ebba Hann 100 br 6:a 

Viktor Svärd 200 fr 3:a 

Viktor Svärd 50 fr  4:a 

Viktor Svärd 400 fr 4:a 

Viktor Svärd 100 fr 4:a 

Viktor Svärd 800 fr 5:a 

Alexander Rydefjord 1500 fr 5:a 

Alexander Rydefjord 800 fr 4:a 

Ante Kristensson 200 fj 6:a 

SUM Sim Riks 25m i Sthlm 10-12/12 Distans Placering 

Alexander Rydefjord 1500fr 5:a 

Viktor Svärd 200 fr 3:a 

Viktor Svärd 100 fr 3:a 

Viktor Svärd 50 fr 4:a 

Arwen Wikström 200 fj 6:a 

   

 

7 UTBILDNINGAR  

I syfte att vidareutveckla och stärka den breda verksamhet som SK Ägir bedriver har vi haft ett flertal 

ledare/tränare på distansutbildning för dels simidrottsledare och dels simlinjeinstruktör under 2021.  
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Utöver detta arbetar SK Ägir för att samtliga ledare/tränare genomför Grundtränarutbildning för 

tränare, tidigare kallad Plattformen. 

Klubbchefen har under året avslutat en ILM utbildning (idrottens ledarskaps- och 

managementprogram) via Riksidrottsförbundet som startades i oktober 2020. 

En funktionärsutbildning har genomförts vilket resulterat i fem nya kompetenser inom SK Ägir.  

Vi har även genomfört traditionsenliga HLR utbildningar. 

8 ÖVRIG VERKSAMHET 

 Dialog framtida simanläggning – SK Ägir har under 2021 fortsatt föra dialog med Östersund 
kommun i syfte att synliggöra behoven för framtida idrottsanläggningar. Under hösten 
genomfördes ett möte med kommunalråd, kultur- och fritidsnämndens ordförande samt 
representanter för Korpen och Svenska Simförbundet. En samsyn finns kring behovet av en 
ändamålsenlig och funktionell simarena för förenings-, motions och skolverksamhet. Dock är 
budgetläget ansträngt i Östersunds kommun, fortsatt dialog är utlovad dock ej fullgjord. 

 MNSF – SK Ägir har under verksamhetsåret 2021 deltagit genom Emil Nilsson i MNSF. Anna 
Jansson har ingått i valberedningen för MNSF och deltog på årsmötet i mars 2021. 

9 SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS 

SK Ägir vill rikta ett stort tack till alla sponsorer och samarbetspartners som bidragit till ett fantastiskt 
sim-år 2020 och ser fram emot ett fortsatt samarbete 2021. 

 Östersundshem 

 Kannegiesser Civilworks Consulting AB 

 Schagan ab 

 Bio Gen Active AB 

 STC Gym AB 

 Jämtekonomi AB 

 TYR 

 Europcar Östersund 

 Prolympia  


