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Om året som gått
Det har varit ett mycket speciellt år för vår förening. Vi har haft en svår ekonomisk situation som
krävt förändringar och en pandemi som ställt oss inför stora utmaningar. Trots detta har vi lyckats
hålla igång vår simskola och vår simidrott vilket vi är stolta över.
Vi gick in i året med ett stort ekonomiskt underskott som tvingat oss att se över organisationen och
tyvärr dra ner på antalet anställda. Det har varit svårt och vi kommer behöva fortsätta att se över
våra kostnader och hitta nya inkomster. Styrelsen har ett stort fokus på att effektivisera
verksamheten, fortsatt ha en hög kvalité på det vi erbjuder våra medlemmar och i allt detta behålla
glädjen i simidrotten.
Klubben har under året haft tre verksamhetschefer. Mikael Månsson valde att lämna föreningen
under våren vilket gjorde att Lennart Larsson under en period hjälpte oss som tillförordnad
verksamhetschef. Styrelsen vill tacka både Mikael och Lennart för ett gott arbete. Sedan augusti är
Jenny Cederlind vår Klubbchef som fortsätter arbetet med organisation och ekonomi.
Trots pandemin har vi kunnat genomföra det mesta av vår verksamhet på Gustavsvik då badet varit
öppet hela tiden. Anpassningar av hela verksamheten och ett uppehåll för våra äldre idrottare har
varit krävande och inneburit mycket arbete. Under året har vår personal, med hjälp av Tillväxtverkets
bidrag, varit deltidspermitterade.
Det största avbräcket under pandemin har varit, och är, att våra simidrottare inte har fått tävla i den
utsträckning som är normalt. Vi kunde dock genomföra Örebro Synchro cup under våren samt vår
stora simtävling Wadköpingsdoppet vilket var mycket uppskattat av alla deltagare. Vi har också
genomfört interna tävlingar med goda resultat.
Ett speciellt glädjeämne var att vi nominerades för vårt arbete med inkludering på Eldsjälsgalan.
Även om vi inte knep förstaplatsen så är det ett bra bevis på att alla, oavsett förutsättningar, är
välkomna i ÖSA.
Styrelsen vill tacka Gustavsvik och Hagabadet för gott samarbete under året. Ett stort tack även till
RF-SISU för stötting och hjälp samt till Örebro kommun från vilka vi fått extra ekonomiskt stöd för
uteblivna intäkter.
Styrelsen tackar avslutningsvis all personal, våra ledare och alla aktiva för att ni håller i och håller ut.

ÖSA:s styrelse genom ordförande Maria Haglund
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Verksamhetsrapport för styrelse och kommittéer 2020
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten.
I styrelsen har följande personer arbetat:
Ordförande

Maria Haglund

Vice ordförande

Erik Jörstad

Sekreterare

Mia Frännfors

Kassör

Leif Johansson

Ledamöter

Magnus Bergane
Maria Hagsten Skarda
Ann Speychal

Suppleant

Gordana Danqi

Revisorer

Per Jacobsson
Ing-Marie Fors

Revisorssuppleant

Patrik Hansson

Ansvariga för kommittéer
Simning

Peter Kördel

Konstsim

Mia Frännfors

Simhopp

Emma Adolfsson

Parasim

Maria Fagrell

Valberedning

Lennart Larsson
Åsa Skanheden
Emmy Jörstad
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Medlemsstatistik medlemsåret 2020
Ålder

0-6

7-9

10-20

21-99

Totalt

Kvinnor

259 st

293 st

230 st

139 st

921 st

Män

257 st

290 st

154 st

137 st

838 st

Totalt

516 st

583 st

384 st

276 st

1759 st

Under 2020 minskade antalet medlemmar med 265 personer. Det är främst i de yngre åldrarna som
minskningen skett och man kan se ett tydligt samband med att vi ej kunnat ta emot så många barn
som vi önskat i simskola och i breddverksamheten samt osäkerheten i om vi skulle kunna erbjuda
simskola och övrig verksamhet. Medlemmarna består som under 2019 av 52% kvinnor och 48% män.

Egna arrangemang och händelser under 2020
Eldsjälsgalan
Den 12 mars var vi inbjudna till Stockholm och Berns
salonger för att deltaga på Eldsjälsgalan där vi var
nominerade i kategorin årets Idrottsförening. Under galan
skulle Eldsjälarna i det svenska föreningslivet, hyllas och
prisas för fantastiska insatser. Tyvärr blev själva galan
inställd två dagar innan p.g.a. pandemin.
I motiveringen till när man inleder texten till den vinnande
idrottsföreningen skriver man följande: ”I årets väldigt tuffa konkurrens, där alla finalisterna gör
skillnad på riktigt, är vi nere på detaljnivå för att utse en vinnare i kategorin Årets idrottsförening.”
Vinnare blev Jönköping curling club, men att vi var en av fyra finalister gör oss väldigt stolta och
stärker oss i vårt fortsatta arbeta att inkludera alla i vår verksamhet.
Vi gick inte heller helt lottlösa, utan vi fick p.g.a. att vi var nominerade 15 000 kronor.
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Tävlingar
Under 2020 stod vi som arrangör för fem inbjudningstävlingar, men endast tre kunde genomföras.
Året inleddes med inbjudningstävlingen Örebro Synchro cup den 25:e januari och helgen efter, i
månadsskiftet jan/feb arrangerades NUSS äldre (Nordiska Ungdoms Sim Spelen). Bägge dessa
tävlingar skedde innan pandemin slog till och restriktioner hade trätt i kraft. I september med rigorös
planering och restriktioner kunde vi genomföra Wadköpingsdoppet för 54:e året i rad. Det blev en
lyckad tävling, med utifrån läget, många deltagare och nöjda deltagare som äntligen kunde tävla igen
efter ett långt uppehåll. Tyvärr blev vi tvungna att ställa in både Sum-Sim region (simning) och RM
(konstsim) som skulle ha genomförts i november. Nya tävlingar så som E-cupen i konstsim, RM i
simning, interna tävlingar med enstaka grupper genomfördes istället för alla inställda tävlingar. På
hemmaplan kunde vi under året även genomföra Rikstävlingen i simhopp.

Vårfest
Tyvärr kunde vi ej genomföra vår vårfest, där vi de senaste åren samlats från samtliga verksamheter
och fikat, lekt lekar och haft en trevlig avslutning på terminen. Vi tar nya tag inför 2021.
Juldoppet
Vår populära avslutning på året, där alla våra aktiva inför stor publik får möjligheten att visa upp vad
de tränat på under året blev tyvärr inställd. Ett evenemang med fysisk publik var ej möjlig i
december, därför blev det en digital variant, så att föräldrar och andra nyfikna fick möjligheten att se
vad vi tränat på under året. Förhoppningsvis kan vi i december 2021 åter igen arrangera Juldoppet
och avsluta arrangemanget med ett stämningsfullt luciatåg.
Örebro Simallians 40 år
Den 3 december fyllde vi 40 år och på grund av pandemin kunde inte fira med
en fest, istället blev det ett digitalt firande med bilder på våra sociala kanaler
med tillbakablickar på våra 40 år som förening.
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Skolsimmet
I samarbete med Örebro kommun genomfördes under våren 2020 både simtester och
simundervisning för årskurs 3 till 6. I Samarbete med Gustavsviksbadet har Örebro Simallians under
både vår och höst 2020 genomfört simundervisning i årkurs 3.
Under våren ställdes vi inför stora utmaningar då samhället drabbades av pandemin. Covid-19 gjorde
att skolorna från en vecka till en annan ställde in sina lektioner resten av våren. Under hösten hade
samarbetet med Örebro Kommun upphört men vi genomförde simundervisning i samarbete med
Gutavsviksbadet och privata skolor enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Totalt vid testning tog vi emot ca 600 elever, under drygt 1 vecka i januari. I simundervisning deltog
totalt under året ca 700 elever. Målet för eleverna är att klara simkunnighetsprovet som är att hoppa
på djupt vatten, ta sig lugnt upp till ytan och sedan simma 200m varav 50m rygg. I ÖSA får eleverna
visa bröstsimmet men fokus ligger på 50m ryggsim och sedan får resterande 150m utföras valfritt
med något av de fyra simsätten, crawl, ryggsim, bröstsim eller fjärilssim. Under våren hade vi 4
personal och under hösten 2 personal. ÖSAs simlärare fortsätter med glädje och gemenskap att
genomföra en rolig och aktiv undervisning. Den bidrar till att eleverna utvecklas och får med sig
livsviktig kunskap.

Simskolan
Örebro Simallians ordinarie simskola har under våren 2020 bedrivits på Gustavsviksbadet,
Hagabadet, Brickebacken och Eyrabadet. Under hösten 2020 strukturerades simskolan om och all
simskola bedrevs då på Gustavsviksbadet. Vi har under året som gått fyllt ca 1800 simskoleplatser
med barn som vill lära sig att simma. Det är med glädje vi hjälper barnen att utvecklas och få livsviktig
kunskap som dom har med sig resten av livet.
Även simskolan påverkades mycket av pandemin. Pandemin medförde stora utmaningar och
förändringar behövdes för att kunna anpassa oss till dom nya förutsättningarna som samhället
drabbats av. En minskning av antalet barn i grupperna blev en hög prioritering eftersom det är viktigt
att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis minska antalet personer som träffas
samtidigt.
Under hösten ändrades strukturen på grupperna i simskola. Samtliga grupper fick ca 6 barn i varje
grupp och det blev 4 olika nivåer på grupperna istället för tidigare 8. Ändringen gjordes för att ge
simskolan en förbättring av struktur och genom den en ökad kvalité och tydlighet för ledare, barn
och föräldrar. Senare på hösten förbättrades våra grupper och simskolans upplägg ytterligare genom
information, kommunikation och hur vi jobbar kring målen inför de 4 simidrotterna som bedrivs i
Örebro Simallians.
Under året har det varit 12 till 24 aktiva simlärare. Vi vill rikta ett stort tack till alla ledare som med
glädje och engagemang gjort ett fantastiskt arbete under året.
Björn Calleberg, Ansvarig för simundervisning i Örebro Simallians
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Konstsim
Året 2020 har varit ett annorlunda år på många sätt och vis. På grund av pandemin som har spridits
runt om i världen har vi tyvärr ställts inför flertalet utmaningar med både träning, inställda tävlingar
och läger samt restriktioner att förhålla oss till.
Vi har fått tänka ”utanför boxen” för att på ett smittfritt sätt försöka erbjuda våra aktiva ännu ett år
att minnas tillbaka på med glädje. Oavsett utmaningar har året innehållit allt såsom kärlek,
gemenskap, skratt, utveckling, hejarop och självklart mycket vatten.
Träningsgrupper
Idag bedriver vi träning för tio träningsgrupper med barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år. Vi har 13
tränare som är mycket engagerade och värnar om de aktivas välmående och utveckling. Målet är att
ge alla möjlighet att utvecklas som konstsimmare utifrån sina förutsättningar och framtidsmål. Det
innebär att vi bedriver träning både för bredd- och elitnivå.
Läger, kollo och andra aktiviteter
Konstsimskollo och lite anpassade läger har varit roliga och
uppskattade aktiviteter under året. Vi hade bland annat en
fantastisk midsommarvecka där många konstsimmare från olika
grupper samlades för att ha roligt ihop under årets kollo.
Utvecklande av konstsimsfärdigheter, bus, lek, samarbete och
minigolf var några av aktiviteterna på kolloschemat.
Tävlingar
I början på året hann vi delta på två inbjudningstävlingar. Vi tävlade
på vår egen hemmatävling ”Örebro synchro cup” där vi kammade hem hela 12 medaljer. Vi deltog
även i ”Valhalla artistic swimming” i Göteborg med en trupp på hela 28 aktiva. Alla gjorde väldigt bra
ifrån sig och det slutade med 20 medaljer och många fler bra
prestationer.
Året har även bjudit på en digital tävling, E-cupen i konstsim. Denna
nya tävlingsform innebar att Sveriges konstsimsklubbar skickade in
videor som sedan på en bestämd helg spelades upp live där också
domare bedömde programmen. Vi hade många fina prestationer
från våra aktiva och vi tränare tror detta var en bra aktivitet för att
motivera dem under denna svåra tid.
Vi har även erbjudit diplom- och märkestagningar för alla våra
grupper under både vår och hösttermin. Alla har varit väldigt
duktiga och visat upp vad de har lärt sig under året.

Ungdoms- och juniorlandslag
Vi har haft fyra deltagare i konsimmets junior – och seniorlandslag, dessa är: Marfa Chragina, Danai
Syriopoulou, Filippa Speychal & Klara Pettersson.
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Tränarutveckling
Vi har fortsatt tänka på våra tränare och haft deltagande tränare på en digital tränarutbildning under
hösten. Det är fantastiskt roligt att se att våra tränare är hungriga på att utbilda sig och bli ännu
bättre även om det behövt ske digitalt.
Malin Gerdin, Chefstränare konstsim
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Simhopp
Det går nästan inte sammanfatta året 2020 utan att nämna pandemin, som har utmanat vår
flexibilitet mer än någonsin. När Riksidrottsförbundet tydligt uttryckt att barn- och ungdomsidrotten
är viktig har vi fortsatt erbjuda träning av hög kvalitet, om än på ett lite annat sätt än vanligt. Det är vi
stolta över!
Under vårterminen hade vi ca 25 aktiva i tre grupper. Kanske har vi den varma sommaren att tacka,
för till hösten var intresset jättestort! Vi välkomnade många nya hoppare och hade ca 40 aktiva i 4
grupper. Vi har haft sju engagerade tränare.
Tävlingar
Det blev inga inbjudningstävlingar för oss, men vi kunde genomföra
Rikstävling 2019-20. Rikstävlingen är en nationell tävling som alla
klubbar genomför på hemmaplan i tre deltävlingar, där resultatet
sedan sammanställs för hela Sverige.
Totalt deltog 13 hoppare i en eller flera deltävlingar, varav många
tävlade första gången. Det blev fina resultat i sammanställningen!
För topplaceringarna på tjejsidan stod Ellen Adolfsson som vann
första plats på 1m, tredje plats på 3m (D-klass) och Tilde Särnholm
tredje plats på 1m (E-klass). På pojksidan Neo Mollberg första plats
på både 1 och 3m och Kirill Kiselev andra plats på 1m (båda E-klass).
Övriga gjorde också fina tävlingar!
Andra aktiviteter
På sommarens soligaste dag arrangerade vi för andra året i rad en
lägerdag! Ett gäng glada hoppare och tränare samlades i Kumla och på
Djupadalsbadet. Dagen bjöd på simhoppsträning, fysträning, minigolf
och en hel del lek!
Under höstterminens start (precis innan hårdare restriktioner infördes)
fick våra hoppare utmana sina föräldrar i simhopp! En heldag med både
land- och vattenträning, många skratt och plask och ganska mycket
träningsvärk dagarna därpå i alla fall för de äldre deltagarna. Vi hoppas
på repris!
Vi har också hunnit med att ha två
föräldramöten där alla föräldrar fått
genomgång av simhoppningens grunder och lite om vår verksamhet.
Vi hoppas detta bidrar till att alla ska känna sig trygga och välkomna
till oss.
Nästa verksamhetsår
Kommande år önskar vi att alla får hålla sig friska. Vi ser fram emot
att fortsatt få välkomna alla hoppare till oss och bidra till rörelseglädje
för stora och små, oavsett ambitionsnivå. Vi håller också tummarna
att de som vill så småningom ska kunna få åka på tävlingar igen!
Felicia Speychal, Chefstränare simhopp
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Simning
Under 2020 har vi haft 19 ledare i simningen, var av många är ledare för fler än en grupp. Våren 2020
hade vi 173 aktiva simmare i totalt 12 grupper och under hösten 2020 totalt 165 aktiva i 13 grupper.
Året har pga pandemin verkligen varit speciellt och utmanande då vår verksamhet varit begränsad till
följd av rådande restriktioner och rekommendationer. Tävlingar har i stort sett helt uteblivit och
simträningen har varit påverkad av anpassning till restriktioner och rekommendationer och för vissa
har träningen helt fått ställas in under perioder. I så stor utsträckning som möjligt har fysträning
genomförts utomhus.

Antal simmare
VT 2020

HT 2020

Grupp

antal simmare

Grupp

antal simmare

Hajen-Teknik

28

Hajen-Teknik light

7

Tekniksim

53

Hajen-Teknik

42

Simiaden 2 & träning yngre

27

Tekniksim

36

Simiaden 1 & Sum-sim Yngre

17

Simiaden 2 & träning yngre

18

Träning & tävling Yngre

11

Simiaden 1 & Sum-sim Yngre

17

Sum-Sim & tävling äldre

22

Träning & tävling Yngre

15

Junior & Senior Elit

15

Sum-Sim & tävling äldre

20

Totalt

173

Junior & Senior Elit

10

Totalt

165

10

Simmare i USA
Clara Momats avslutade sin USA-vistelse under våren då universitetslaget Green Bay Athletics lades
ner.
Mästerskapsåret 2020
Inga mästerskap har under året kunnat genomföras till följd av rådande restriktioner i
Coronapandemins spår.
Som ett alternativ till sommarens SM/JSM och SUM-SIM genomfördes därför i juni månad ett
Riksmästerskap. Tävlingen genomfördes på ett 70-tal platser runt om i landet för att hålla sig till den
då gällande maxgränsen på 50 personer på respektive tävlingsplats. Vi genomförde vår del i tävlingen
på Gustavsviksbadet med ett 40-tal ÖSA-simmare som noterade många fina simningar och
framskjutna placeringar Rikssammanslagningen för respektive klass. Totalt blev det 5 medaljer
fördelat på 4 silver och 1 brons. Medaljörerna var Julia Månsson, Magdalena Hagsten Skarda och
Josefina Näsén.
Simtävlingar 2020
Under 2020 stod vi som arrangörer för två simtävlingar, med plan att genomföra tre. Men en vecka
innan genomförande blev vi tvungna att ställa in Sum-Sim region p.g.a. nya restriktioner men även
för att smittläget i Örebro försämrades.
NUSS äldre 31 januari -2 februari
30 stycken klubbar var med på tävlingen och det gjordes drygt 2300 starter under helgen. Det var
180 herrar och 231 damer som kom med i startlistan. Främst kom de gästande föreningarna från
Mellansverige, men vi hade även deltagare med från tex Sundsvall. Det blev en lyckad tävling, men
arrangörsmässigt hade vi lite väl mycket logistik att ordna med under själva tävlingen. Många
föreningar kom med tåg och då mat och logi inte kunde ordnas i närområdet, fick vi hjälpa till att
transportera de deltagande föreningarna. Men de gästande föreningarna var nöjda och då känns allt
extra arbete bra i efterhand.
54:e upplagan av Wadköpingsdoppet (covid-19 edition) 19–20 september
Redan under våren ställdes alla tävlingar in, det blev inga mästerskap under sommaren och det fanns
ett stort sug efter att få tävla
igen. Därför jobbade vi intensivt
för att ändå kunna genomföra
vår tävling, på ett säkert sätt. Vi
var i kontakt med polisen, för
att se om vår tävling skulle
kunna genomföras, vi hyrde
stora tält för att ha callroom
utomhus, ingen publik och
föräldrar fick komma in, vi hade
fantastiska volontärer som
ställde upp hela helgen, både
från föreningen och från
gästande föreningar. Det fanns
avgränsningar var respektive
förening fick sitta, inga
prisutdelningar genomfördes
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och ingen fick komma om man uppvisade några symtom. Men simmarna fick tävla igen! 26 gästande
föreningar kom och drygt 3400 starter gjordes under helgen.
Det blev en lyckad helg, med många fina resultat och allt flöt på riktigt bra. Stort tack igen till alla som
var med och hjälpte till att genomföra tävlingen.
Övriga tävlingar
Totalt sex interna tävlingar (Effective Sprint) genomfördes under våren som alternativ till inställda
tävlingar för att upprätthålla tävlingsmoment för våra tävlingssimmare som normalt skulle tävlat
flitigt ute på olika inbjudningstävlingar. P.g.a. pandemirestriktionerna fick vi anpassa deltagarantalet
och vid fem tillfällen (inklusive Riksmästerskapen) låta våra tävlingssimmare i Elit, Sum-Sim Äldre och
Yngre grupperna deltaga. En tävling i detta format genomfördes för våra yngsta tävlingssimmare i
Simiaden och tekniksimsgrupperna. Dessa tävlingar avgjordes på 2-timmarspass på träningstid.
Under hösten/vintern kunde vi p.g.a. rådande restriktioner endast genomföra en sådan tävling för
simmare i SUM-SIM yngre gruppen. För simmare födda 2004 och tidigare kunde vi p.g.a. ovan
nämnda läge inte genomföra några interna tävlingar.
Internationella mästerskap
Till följd av pandemin har inga internationella simmästerskap kunnat genomföras under året.
Klubbmästare 2020
Då vi inte kunnat genomföra klubbmästerskap under året har inga klubbmästare korats.

Peter Kördel, Chefstränare och André Fowler, Breddansvarig
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Masters
Medlemmarna i mastersgruppen är deltagare som de flesta i gruppen nu tränat i under flera år,
några nya tillkommer årligen och något tapp p.g.a. flytt och likande sker. Vi har under året fått
tillskott med flertalet studenter som pluggar på Örebro Universitet, men även förlorat medlemmar
som varit utbytesstudenter och snabbt ha behövt lämna oss och landet, för att ens kunna få komma
hem.
I gruppen har vi de som aldrig slutat simma, de som börjat när de är vuxna samt de som under många
år haft uppehåll, men saknat simningen att de börjat igen.
Masters SM
Ett av målen som gruppmedlemmarna har är Masters SM, som under 2020 blev inställt två gånger!
Tävlingen skulle ha genomförts i Stenungssund under mars månad, men som blev inställd p.g.a.
pandemin. Arrangören och masters simmare runt om i Sverige blev hoppfulla när planerna startade
att istället genomföra tävlingen under hösten, men tyvärr blev man åter igen tvungna att ställa in,
när läget åter igen blev värre.
Men gruppen tar nya tag och ser nu fram emot tävlingar under 2021 istället.
Öppet vatten
Ett annorlunda år, utan en massa tävlingar, men några få blev det i alla fall
som våra medlemmar var med på.
Den 15/8 genomfördes Riddarfjärdssimningen i Stockholm som simmats
sedan 1976. Man hade ingen samling innan, det genomfördes ingen
prisutdelning och kunde man svara JA på följande frågor innan start/hemma
fick man vara med:
• Kroppstemperatur under
• Ingen huvudvärk
37,5 grader / ingen feber
• Inget illamående
• Inget halsont
• Ingen diarré
• Ingen muskelvärk
• Ingen annan generell
• Ingen torrhosta
sjukdomskänsla
Fina resultat och simningar av våra medlemmar Marie, Birgitta, Peter och Andreas ser ni nedan:
3200m Damer 50-54 år
1 Marie Dasler 1968 Örebro Simallians 51:31:00
2 Camilla Rogala 1970 Neptun master 54:30:00
3 Marie Holmberg 1969 SK Neptun 55:07:00
3200m Damer 55-59 år
1 Ann-Louise Arktoft 1964 SK Neptun 50:10:00
2 Birgitta Gustafsson 1963 Örebro Simallians 53:50:00
3 Caroline Sernsköld 1961 Lidingö Triathlon 56:03:00

3200m Herrar 40-44 år
1 Daniel Nöu 1979 Väsby simsällskap 40:22:00
2 Mikael Arvered 1977 Skuru Ik 44:02:00
3 Fredrik Rosenholm 1980 Spårvägen 46:33:00
4 Andreas Rilvén 1977 Örebro Simallians 47:50:00
3200m Herrar 60-64 år
1 Peter Norrmén 1960 Örebro Simallians 45:14:00
2 Rolf Gustafsson 1960 SK Neptun 47:13:00
3 Jari Cennet Tammi 1959 The Reef Swim Camp 51:33:00

Total Immersion/vuxen crawl(TI) samt vuxengrupper
Under 2020 har vi fortsatt att köra grupper för de som vill lära sig crawla samt för de som vill utveckla
och förbättra sitt crawl. Vi hade under vårterminen igång både nybörjargrupper och en
fortsättningsgrupp. Under hösten var tanken att köra på samma upplägg, men vi hann bara med en
grupp, innan restriktionerna satte stopp.
Vi har även kört nybörjarkurs för vuxna på Hagabadet, som först och främst önskar lära sig
vattenvana. Även dessa grupper är mycket uppskattade och man måste boka sin plats snabbt, när vi
släpper platserna till dessa grupper.
Jenny Cederlind, ansvarig för masters och vuxenverksamheten
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Parasimning
Parasimmet har under 2020, liksom 2019 ökat, många nya har sökt sig till föreningen, vilket är väldigt
roligt. Träningen bedrivs främst på Hagabadet, men även på Gustavsvik i simskola och integrerat.
Under vårterminen hade vi 25 aktiva fördelat i två grupper på Hagabadet och under hösten hela 39
medlemmar, fördelat i tre grupper.
Tävlingar
Man hann under året vara med på den
internationella paratävlingen Malmö Open, innan
pandemin och restriktioner slog till. Där visade våra
aktiva framfötter med många fina resultat. Tyvärr
blev det den enda tävlingen under året, men vi
hoppas att man under 2021 ska kunna genomföra
fler tävlingar.
Mål och rekrytering
Vårt mål är att vår parasimning skall fortsätta
utvecklas och växa, att fler skall simma integrerat
med övriga grupper och att fler skall åka på tävlingar
och ha roligt.
Under 2020 deltog vi, när Örebro parasportsförbund vid ett tillfälle arrangerade Parasportens dag.
Ett lyckat tillfälle som resulterade i att vi fick nya medlemmar.
Jenny Cederlind, Ansvarig för paraverksamheten
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Vattenpolo
2019 startade vi upp vattenpolon i föreningen igen och tanken var att under 2020 ta in fler
medlemmar, starta ytterligare en grupp samt åka och besöka de föreningar i närområdet som även
de har vattenpolo. Men pandemin kom emellan och det mesta sattes på paus. En första resa var
planerad till Västerås under våren, där våra spelare och ledare skulle få vara med på en
träningsmatch, men bara några dagar innan avresan kom restriktioner om att sporter med
närkontakt ej fick genomföra matcher, sen dess har denna resa varit pausad. Men vi hoppas på att
snart igen kunna ta upp den tanken och genomföra en första träningsmatch tillsammans med en
annan förening.

Vi har under året kunnat erbjuda en fotbollsförening att komma och testa på vattenpolo, grupper
från övriga simidrotter i föreningen har kunnat testa på sporten och under hösten var vi med på
Idrottens dag, för att visa upp sporten. Vi fick vara på Engelbrektsskolan och där fick eleverna i
årskurs 4–6 testa på vattenpolo, på land. Det var uppskattat, men svårt med rekrytering då vi ej
kunde vara i vårt rätta element.
Vi ser med ljus i blicken framåt genom att vi nu tar nya tag och hoppas att det blir ett starkt år för
vattenpolon!
Mattias Göthberg, Ansvarig för vattenpolon

Utbildning
Under 2020 begränsades våra möjligheter till utbildningar på grund av pandemin. Trots det ser vi
några ljusa delar som att det genomfördes HLR utbildningstillfällen (om än betydligt färre än tidigare
år), vi hade ledare som genomförde vidareutbildning inom simskola, konstsim och simhopp, både
digitalt och fysiska träffar. ÖSA har numera även har en egen Barn HLR instruktör.
Det är med hopp om bättre möjligheter till att kunna genomföra utbildningar under 2021.

Idrottslyft
Under 2020 har vi med hjälp av Idrottslyftet kunnat vidareutbilda våra ledare, om än inte lika många
som vi planerat och vissa av utbildningarna blev digitala. Men främst har vi med hjälp av Idrottslyftet
kunnat köpa in utrustning som gjort det möjligt att genomföra våra träningar på ett mer säkert sätt.
Vi har bland annat kunnat köpa in madrasser till utomhusbruk, fått bidrag till att ta hjälp av
instruktörer som kunnat genomföra träningar utomhus men även utbildat våra befintliga ledare.
Idrottslyftet har vi fått av både Svensk Simidrott samt RF SISU Örebro län.
15

Resultaträkning
Intäkter
Tävlingsavgifter
Lägeravgift
Skolsim och Simskoleavgifter
Restaurangchansen
Träningsavgifter
Övriga intäkter
Försäljning
Entréavgifter
Sponsorintäkter
Övriga fakturerade kostnader
Bidrag
medlemsavgifter
Summa Intäkter
Kostnader
Materialkostnader
Priser, medaljer
Licensavgifter (ind)
Övriga kostnader
Tävlingar och läger
Banhyror
Hyror
Startavgifter, tävlingar
Medlemsavgifter
Tele, kopiering och kontorsmateriel
Drivmedel och resekostnader
Kost och logi
Företagsförsäkringar
Förluster på kundfordringar
Personalkostnader inkl Sociala avgifter
Traktamenten och kontanta ersättningar
Övriga personalkostnader
Avskrivningar
Finansiella poster
Summa Kostnader
Årets resultat

2019
365 668
228 021
4 382 914
49 407
979 847
2 474 591
394 340
197 630
11 124
151 800
1 328 902
178 223
10 742 467

2020
261 471
59 902
3 060 406
164 360
1 104 211
347 248
163 692
6 635
62 500
163 841
2 644 475
236 250
8 274 991

-395 079
-23 337
-52 322
-502 265
-1 194 220
-1 187 893
-76 716
-272 250
-70 826
-184 746
-383 074
-21 537
-19 112
-376 991
-7 777 110
-46 641
-198 887
-203 686
-45 198
-13 031 890

-257 641
-33 138
-47 375
-250 382
0
-1 199 994
-92 006
-93 357
-69 054
-60 680
-35 706
0
-19 108
0
-5 125 419
-32 000
-41 577
-321 968
-92 080
-7 771 485

-2 289 421

503 506
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Balansräkning
ing 1/1 2020
Tillgångar
Kassa och Bank
Inventerier
Kundfordringar
Summa tillgångar

utg 31/12
2020

1 756 795
702 219
74 383
2 533 397

1 493 138
390 662
620 500
2 504 300

-903 100
-9 550
-2 310
-84 230
-39 545
-13 605
-682 961

-509 550
0
-50 860
-55 418
-66 808
0
-12 989
-430 732

Skulder och Eget kapital
Förinbetalda simskoleavgifter
Förinbetalda avgifter TI
Leverantörsskulder
Personalskatt
Lagstadgade sociala avgifter
Övriga löneavdrag
Kortfristiga skulder till medlemmar
Upplupna semesterlöner
Beräknade upplupna lagstadgade sociala
avgifter
Förutbetalda lägeravgifter (Simmarkontot)
Förutbetalda medlemsavgifter
Övriga förutbetalda intäkter
Eget kapital
Summa skulder och Eget kapital

-207 927

-123 770

-172 273
-102 600
-3 000
-2 601 717
-4 822 818

-161 137
-67 650
0
-521 880
-2 000 794

Årets resultat

-2 289 421

503 506
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INTÄKTSKRONA 2020
Tävlingsavgifter
Lägeravgift
0,03 kr
0,01 kr
Träningsavgifter
0,15 kr
bidrag
0,36 kr

Medlemsavgifter
0,03 kr

Försäljning
0,02 kr

Avgifter
0,40 kr

KOSTNADSKRONA 2020

övrigt 0,16 kr

Banhyror
0,17 kr

Personal 0,67 kr
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Tack!
Styrelsen för Örebro Simallians vill tacka moderföreningarna Örebro Simsällskap och Karlslunds
IF/Simning för dess värdefulla stöd, kommittéer, tränare, simlärare och alla funktionärer för ett gott
samarbete under året.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Örebro kommun, Kultur och Fritid, Örebro Föreningsråd,
Gustavsvik Resort AB samt all badpersonal på de anläggningar där verksamhet bedrivits under året.
Vår samarbetspartner i utbildningsfrågor RF-SISU Örebro län med våra kontaktpersoner Malin
Nilsson Deck samt Markus Frisk.

Örebro Simallians styrelse 2020

Maria Haglund
Ordförande

Erik Jörstad
Vice ordförande

Mia Frännfors
Sekreterare

Ann Speychal
Ledamot

Magnus Bergane
Ledamot

Maria Hagsten Skarda
Ledamot

Leif Johansson
Kassör
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