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Om året som gått 

Vi lägger ännu ett speciellt år med pandemi och restriktioner till handlingarna. Trots det kan vi 

konstatera att vi klarat av att bedriva en riktigt bra verksamhet. Styrelsen har stretat på med 

klubbens ekonomi vilken vi nu anser att vi har fått kontroll över och simidrotten har vi lyckats hålla i 

gång med stor framgång.  

 

Klubbens kassör Leif Johanson valde strax efter årsmötet att lämna sitt uppdrag varvid Gordana 

Danqi tog över arbetet. Vi hade i september ett extra Årsmöte där en ny kassör, Annica Collin, valdes.  

Vi lämnar året med ett litet ekonomiskt överskott vilket beror på hårt arbete. Det stora jobbet har 

vår Klubbchef, Jenny Cederlind gjort med effektivisering av verksamheten och genom att söka och 

lyckats få olika bidrag. 

Ett arbete med att hitta sponsorer, eller samarbetspartner, har startats vilket vi hoppas kommer ge 

resultat under kommande verksamhetsår. Styrelsen är övertygad om att ÖSA:s verksamhet för 

simkunnighet, simidrott av hög kvalité och vårt bidrag till folkhälsan kan locka sponsorer. 

Styrelsen har fortsatt ett stort fokus på att ÖSA ska ha en effektiv verksamhet med hög kvalité på det 

vi erbjuder våra medlemmar och att i det behålla glädjen i simidrotten så att våra aktiva stannar.  

Klubben kan glädjas åt fina framgångar inom simning och konstsim där vi summerar 2021 med att 

komma på 13 plats när det gäller SM-poäng. Det är det bästa resultatet sedan 1980-talet och en stor 

framgång för klubben! Vi riktar våra gratulationer till våra duktiga simidrottare. 

Vi vill lite extra lyfta fram vår para-verksamhet som är av hög kvalité och har fortsatt att utveckla sin 

verksamhet under pandemin. För det gedigna arbetet har klubben tilldelats Tore A Jonassons 

idrottsstipendiet 2021 om 100 000 kronor.  Detta är något vi är mycket stolta över. 

Klubben har haft en fördel i att Gustavsvik har varit öppet under hela pandemin. Vi har fått anpassa 

verksamheten efter restriktioner men kunnat erbjuda simskola och träning hela tiden. 

Det stora avbräcket har varit tävlandet för våra aktiva. Här har besked fram och tillbaka om olika 

tävlingar varit ett problem men vi har trots detta hållit våra aktiva vid gott mod, tränat på och vid de 

tävlingar som varit, mästerskap och andra, haft riktigt bra resultat. Vi kunde efter sommaren ha vår 

stora simtävling Wadköpingsdoppet och klubben har också varit aktiv med interna tävlingar och sett 

till att alla träningsgrupper har fått tävla.   

Klubben har under senaste året förlorat två av våra huvudtränare när Peter Kördel och Malin Gerdin 

valt att gå vidare till annan sysselsättning. Agnes Gustavsson tog över som chefstränare för konstsim 

efter sommaren och Joakim Wiking tog över huvudansvaret för elitsimningen i februari 2022.  

Styrelsen vill tacka Malin och Peter för ett gott arbete. 

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 gott arbete.  

 

ÖSA:s styrelse genom ordförande Maria Haglund 
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Verksamhetsrapport för styrelse och kommittéer 2021 
 
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 / t.f. kassör Gordana Danqi från 2021-03-21 

  Annica Collin från 2021-09-20 

Ledamöter Magnus Bergane 

Ann Speychal 

Joel Löf 

Suppleant  Gordana Danqi 

Revisorer Per Jacobsson 

Ing-Marie Fors 

 

Ansvariga för kommittéer  

Simning  Peter Kördel 

Konstsim  Mia Frännfors 

Simhopp  Andrey Kiselev 

Parasim  Maria Fagrell 

Vattenpolo  Mattias Göthberg 

 

Valberedning  Helena Marklund, ordförande 

  Marie Wilhelmsson 

  Izabelle Hocanin 

  Andreas Rilvén 
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Medlemsstatistik medlemsåret 2021 
 

Ålder 0-6 7-9 10-20 21-99 Totalt 

Kvinnor 212 st 269 st 233 st 56 st 770 st 

Män 212 st 271 st 149 st 52 st 684 st 

Totalt 424 st 540 st 382 st 108 st 1454 st 

 

2021 blev ett år då vi minskade i antalet medlemmar med 305 personer. Största tappet har skett i 

åldersgruppen 21–99 år, som till stor del beror på att vi ej kunnat erbjuda kurser för vuxna pga. 

pandemin. Det har skett minskningar i alla ålderskategorier, undantaget kvinnor i åldern 10–20 år 

som har ökat något. Fördelningen mellan könen är 53% kvinnor och 47% män.  

Egna arrangemang och händelser under 2021 

Tävlingar 

På grund av alla inställda inbjudningstävlingar, arrangerade vi hela 16 så kallade Temporärrace för 

simningen under 2021. Detta för att våra aktiva ändå skulle få möjlighet att se och mäta sin 

utveckling. Temporärrace eller även kallade Microrace var korta tävlingar med få deltagare, så man 

inte skulle träffa aktiva som man vanligtvis inte träffade. Konstsimmet arrangerade diplomtagning vid 

terminsavslutningarna och simhoppet arrangerade en liten intern hopptävling som avslutning på 

höstterminen. Tyvärr kunde inte Örebro Synchro cup arrangeras under 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi trodde länge att vi inte skulle kunna arrangera vår simtävling Wadköpingsdoppet i slutet av 

september, men som under 2020 hade smittan minskat under sommaren så vi kunde och fick 

arrangera tävlingen. En lyckad tävling med glada simmare som äntligen fick tävla mot och med 

simmare från andra föreningar. Lyckligtvis sken solen, så alla aktiva kunde sköta sin uppvärmning 

utomhus. Simmare från i stort sett hela Mellansverige var på plats, men även från andra delar av 

landet. Endast simmare, tränare, funktionärer och volontärer fick vara på plats, för att minska antalet 

personer i simhallen.  

Stort TACK till alla som gjorde att vi kunde genomföra en riktigt lyckad tävling.  
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Vårfest 

Tyvärr fick vi även under 2021 ställa in den trevliga vårfesten där vi samlar alla aktiva för lite fika och 

lekar, men vi hoppas på nya tag under 2022.  

 

Juldoppet 

Det var länge tveksamt om vi skulle kunna genomföra det uppskattade Juldoppet, men till slut 

beslutade vi om att köra, om än något begränsat. Våra besökare behövde visa upp vaccinationsbevis 

och självklart behövde både aktiva och besökare vara helt friska. När showen väl började kunde alla 

njuta av att se våra duktiga aktiva visa upp vad de övat på under året. Många av föräldrarna och 

andra nära och kära till våra aktiva hade inte haft möjlighet att, under nästan hela pandemin, se de 

aktivas utveckling då de flesta arrangemang och tävlingar varit utan publik. Så detta var riktigt 

uppskattat. Juldoppet avslutades traditionsenligt med ljushopp samt luciatåg på land och i vatten. 
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Skolsimmet  
I samarbete med Gustavsviksbadet har Örebro Simallians (ÖSA) under både vår och höst 2021 

genomfört simundervisning för årkurs 3. 

Under året genomförde vi även simundervisning i samarbete med privata skolor. 

I simundervisning 2021 deltog totalt ca 200 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 två simlärare och under hösten tre simlärare. ÖSA:s 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 2021 bedrivits på Gutavsviksbadet och under 

hösten 2021 på Gutavsviksbadet och Hagabadet. Vi har under året som gått fyllt ca 2000 

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. 

Covid-19 pandemin medförde att starten av vårens simskola blev framflyttad två veckor. Efter nya 

hårdare restriktioner och begränsningar kunde ÖSA med anpassad verksamhet genomföra en trygg 

och säker simskola.  

Med bidrag från Örebro Kommun genomfördes också intensivsimskola på Hagabadet i augusti. En 

uppskattad simundervisning där vi genom bidraget kunde hålla nere kostnader för barnen i Örebro. I 

juni genomfördes också en veckas intensivsimskola, av tre planerade, då periodsimskolan blev 

framflyttad. 

Simskolan har 2021 fortsatt med grupper om ca 6 barn i varje grupp och med 4 olika nivåer på 

grupperna. Den strukturen upplever vi har gett simskolan en ökad kvalité och tydlighet för ledare, 

barn och föräldrar. Efter att målen i nivå 3 är uppnådda finns möjlighet att börja delta i konstsim och 

simhopp. När målen i nivå 4 är uppnådda finns möjlighet att börja delta i simning och vattenpolo. 

Örebro Simallians bedriver med stolthet verksamhet inom simskola och de 4 simidrotterna. Under 

året har det varit ca 15 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 simundervisning 
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Konstsim 

 

Året 2021 fortsatte som 2020 att vara ett annorlunda år på många sätt på grund av Covid -19 som 

har fortsatt spridits runt om i världen. Det har inneburit att vi ställts inför flertalet utmaningar med 

både träning, inställda tävlingar och läger samt restriktioner att förhålla oss till. Vi har fått fortsätta 

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 nio 
träningsgrupper med barn och 
ungdomar i åldrarna 5-18 år. 
Konstsimmet har runt 70 aktiva i 
spridda åldrar som tränas av 
våra 12 ledare 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. 
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Läger, kollo och andra aktiviteter 
Konstsimskollo och träningsdagarna har varit uppskattade aktiviteter under året. Vi hade bland annat 
en fantastisk vecka precis innan sommarledigheten där många konstsimmare från olika grupper 
samlades för att ha roligt ihop. Årets kollo sponsrades av Länsförsäkringar Bergslagen vilket vi är 
oerhört glada över då fler aktiva på det sättet kunde delta. Våra kollodagar bestod av aktiviteter som 
utvecklade de aktivas konstsimsfärdigheter med bus, lek, samarbete och minigolf.  
Under vårterminen har vi även bedrivit träning digitalt för att erbjuda landträning för flera grupper 
hemifrån. Det är bra att digitalisering funnits under den speciella tid som varit.    

 
Tävlingar 
Precis som förra året bjöd detta år på digitala tävlingar. Under maj månad filmade vi in för ett digitalt 
junior SM som sändes i juni. Trotts filmning och bedömning digitalt visade de aktiva fina prestationer 
med många personbästa, fem guld, två silver och ett brons.  
Med många månader av digitala tävlingar avslutades detta år med två fysiska tävlingar som sedan 
länge varit uppskjutna.  
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I oktober arrangerades USM 
och SM där totalt 14 medaljer 
togs med. Varav två SM guld, 
två SM brons, tre USM guld, 
sex USM silver och ett USM 
brons. I november 
arrangerades RM där endast 
tekniska disciplinerna tävlas 
med. Därifrån tog vi hem två 
guld och ett brons.  
Under 2021 hade vi många fina 
prestationer från våra aktiva 
som länge kämpat tillsammans 
med tränare för att hålla 
motivationen uppe under 
denna svåra tid. Tävlingsåret 
2021 blir garanterat en morot 
när vi kliver in i tävlingsåret 
2022.  
Utöver mästerskap har vi även 
erbjudit diplom- och 

märkestagningar på hemmaplan 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, junior och seniorlandslaget 
I år har vi haft sju deltagare i det svenska landslaget i konstsim.  
Vi har haft tre deltagare i konsimmets junior – och seniorlandslag, dessa är: Danai Syriopoulou, 
Filippa Speychal och Klara Pettersson. 
Detta år blev även fyra av våra aktiva uttagna att vara utmanare till ungdomslaget, dessa var: Tuva 
Karlsson, Sofia Golovin, Maria Gerasimova och Anny Wilhelmsson.  
 
Tränarutveckling 
Vi har fortsatt tänka på våra tränare och haft deltagande tränare på en ungdomstränarutbildning 
under hösten. Det är fantastiskt roligt att se att våra tränare är hungriga på att utbilda sig och bli 
ännu bättre.  
 
Under vårterminen meddelade Malin Gerdin som varit aktiv och tränare i ÖSA i många år att hon 
under sommaren skulle få en son. I och med en ny utmaning i livet valde hon att lägga konstsimmet 
på hyllan. 
  
Agnes Gustavsson, ansvarig konstsim 
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Simhopp  
 
Det blev ännu ett år som på många sätt präglats av pandemin, men allt går även om det ibland 
behövs lite extra flexibilitet. Vi är stolta att fortsatt kunna erbjuda träning för många barn och unga 
och bidra till utveckling, glädje och gemenskap. 

 
Aktiva och ledare 
Under vårterminen hade vi runt 35 aktiva i fyra grupper. Efter sommaren var intresset jättestort för 
att prova på simhopp, så under höstterminen har vi haft 55 aktiva hoppare fördelat på fem grupper. 
Det var länge sedan vi hade så många hoppare och vi är väldigt glada att så många vill träna med oss! 
Vi har åtta fantastiska ledare som på bästa sätt tar hand om våra aktiva. Det här året har vi 
välkomnat tre nya tränare som handplockats från våra egna träningsgrupper och de har bidragit på 
ett utmärkt sätt till ledargruppen. Naturligtvis är vi otroligt tacksamma för de tränare som år efter år 
ställer upp med sin tid och engagemang. 

Tävlingar  
Vi har deltagit vid en inbjudningstävling - Ungdomshoppet i Göteborg, en tävling för hoppare 12–19 
år. ÖSA simhopp hade fyra deltagare: Anastasia Sallman, Ellen Adolfsson, Kirill Kiselev och Neo 
Mollberg. Samtliga gjorde en strålande insats! Vi kom hem med två medaljer, Neo som tävlade i 
nybörjarklass pojkar vann guldet på 1m och brons på 3m. Vi hoppas det var en upplevelse som gav 
mersmak! 

I samband med julavslutningen anordnade vi en jultävling på hemmaplan för alla hoppare som ville 
vara med. 14 aktiva deltog och många testade att tävla för första gången. En bra möjlighet att öva på 
hur det är att tävla under trygga förhållanden.  
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Andra aktiviteter  
Det som nu blivit en årlig tradition är vår uppskattade sommarlägerdag. I år anordnades den för 
tredje gången i Kumla. Vi började med simhoppsträning på Djupadalsbadet, fortsatte med bad och 
utomhusträning innan vi avslutade med massor av hopp på Yoump. En väldigt lyckad dag som bidrog 
till både glädje och gemenskap.  

Inför både sommar- och juluppehåll har vi haft gemensam avslutning för hoppare från alla grupper. 
Till sommaren utomhuslekar och glass och inför jul hade vi fika, hopp och lek inne på Gustavsvik.  

I år var vi också mycket glada att återigen få delta på det traditionsenliga juldoppet. 

 

 

 

 

 

 
 
Ledare och tränarutbildning 
Två av våra ledare har deltagit på SISU grundutbildning för tränare. Flera av ledarna deltog vid 
föreläsningar under den digitala festivalen Maxpuls som RF-SISU Örebro arrangerade.  

Nästa verksamhetsår  
Vi ser fram emot att fortsatt få välkomna befintliga och nya hoppare till oss och bidra till 
rörelseglädje för stora och små, oavsett ambitionsnivå. Vi ser också fram emot att utveckla 
verksamheten ytterligare med målet att delta vid fler nationella tävlingar.  

Felicia Speychal, Chefstränare simhopp  
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Simning 
 

Under 2021 har vi haft 18 ledare i simningen, varav många är ledare för fler än en grupp. Under 

våren 2021 hade vi 170 aktiva simmare i totalt 15 grupper och under hösten 2021 totalt 176 aktiva i 

13 grupper. Året har liksom 2020 varit speciellt och utmanande då vår verksamhet i perioder varit 

begränsad till följd av rådande restriktioner och rekommendationer. Tävlingar har i stora delar 

uteblivit och simträningen har varit påverkad av anpassning till restriktioner och rekommendationer.  

 

Antal simmare 

VT 2021  

Grupp antal simmare  

Hajen Teknik Light: 10st 

Hajen-Teknik: 20st  

Tekniksim: 36st 

Simiaden: 34st 

Träning & Tävling junior: 10st 

Träning & tävling Yngre: 16st  

Sum-sim Yngre: 17st  

Sum-Sim & tävling äldre: 19st 

Junior & Senior Elit: 8st  

Totalt 170 

HT 2021  

Grupp antal simmare  

Hajen Teknik Light: 34st 

Hajen-Teknik: 12st  

Tekniksim: 30st 

Simiaden: 36st 

Träning & tävling Yngre: 19st  

Sum-sim Yngre: 16st  

Sum-Sim & tävling äldre: 21st 

Junior & Senior Elit: 8st  

Totalt 176 
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Mästerskapsåret 2021 
Simningen inklusive masters och parasimningen tog under året totalt 778 SM poäng. 

Vi har varit representerade på samtliga nationella mästerskap som genomförts och tagit ett flertal 

medaljer. Totalt så kom Örebro Simallians på en 13 plats bland alla föreningar i Sverige under 2021, 

vilken är den bästa placeringen sedan 1987. 

 

 

SM/JSM (Halmstad 50m & Stockholm 25m) 
Under året tog vi hela 7st medaljer och totalt 11st finalplatser.  

 

SM/JSM i Halmstad var det första 

mästerskapet, pga Covidrestriktioner, som 

kunde genomföras sedan kortbane SM/JSM i 

Eskilstuna 2019. Tävlingen genomfördes i 

direktfinaler med separata tävlingspass för 

killar och tjejer för att begränsa antalet aktiva 

på arenan. Ingen publik fick vara på plats. 

ÖSA simmarna svarade för många fina resultat 

och simmade hem 7st medaljer under 

mästerskapet och noterade 5 nya klubbrekord 

(2 senior- och 3 juniorrekord).  

 

Oscar Wilhelmsson och Magdalena Hagsten 

Skarda tog sina karriärers första 

mästerskapsmedaljer under detta mästerskap. 

Oscar knep ett JSM-silver på 100m frisim och 

brons på 50m frisim. Magdalena blev JSM-trea 

på 100m rygg.  

Julia Månsson simmade hem 3st JSM medaljer och en SM medalj på bröstsim. JSM 3:a på samtliga 

bröstsimsdistanser (50, 100 och 200m). På 200m bröstsim blev det även SM brons.  

Under SM i Halmstad avgjordes samtidigt Para-SM, men mer finns att läsa under Parasimning.  
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Vid vinterns kortbane SM/JSM i 

Stockholm simmade ÖSA-

simmarna till sig fina resultat 

med totalt 11st finalsimningar 

(2st A-finaler & 9st B-finaler) och 

noterade totalt 12st nya 

klubbrekord fördelat på 4 

senior- samt 8 juniorrekord.  

 

Representerade simmare på 

SM/JSM under året: 

SM/JSM (50m) i Halmstad: Julia 

Månsson, Magdalena Hagsten 

Skarda, Oscar Wilhelmsson, 

Simon Baastad, Adrijan Danqi 

och Hannes Börjel.  

 

SM/JSM (25m) i Stockholm: Julia 

Månsson, Magdalena Hagsten 

Skarda, Josefina Näsén, Alma 

Mühr, Oscar Wilhelmsson, 

Simon Baastad, Adrijan Danqi, 

Joacim Wiking och Hannes 

Börjel. 

 

Sum-Sim Kungsbacka 16–18 juli 

Årets Sum-Sim var ett speciellt mästerskap genom att 

pandemin satte vissa stopp och begräsningar. 

Dels kördes mästerskapet enbart i direktfinaler och endast 

på 3 dagar. Den yngsta klassen (13 år och yngre) fick tyvärr 

inte vara med på sommaren, då arrangören i Sundsvall ej 

fick genomföra tävlingen pga. restriktioner som fanns i det 

distriktet.  

Dessutom så fick dom äldsta som missade fjolårets 

mästerskap (äldsta åldern) på Sum-Sim/JSM simma i en 

egen klass under tävlingarna. På grund av detta blev det tre 

tävlingar samtidigt, Sum-Sim, Sum-Sim Äldre samt JSM. 

 

ÖSA hade 7st simmare på plats som gjorde ett 20 tal starter 

varav 2 var lagstarter. 

Bäst placerad vart Magdalena Hagsten Skarda med en 

fjärdeplats på 100 ryggsim. 

Representerade simmare på Sum-Sim i Kungsbacka; 

Alma Mühr, August Jansson, Gustav Larsson, Josefina Näsén, Julia Pietsch, Linnea Larsson och 

Magdalena Hagsten Skarda 

Tränare på plats var Jesper Pietsch och Joacim Wiking. 
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Sum-Sim Riks i Stockholm 10–12 december: 

Örebro Simallians hade med sig 5 riksfinalister från kvaltävlingen i 

Uppsala som var 4 veckor tidigare. Tävlingen var bra riktigt bra 

arrangerad och mäktig, arrangören som var Spårvägen Simförening 

gjorde det suveränt och det blev verkligen en minnesrik upplevelse 

för alla som var på plats.   

 

Örebro Simallians bästa individuella placering på tävlingen blev 

August Jansson med en 4:e plats på 100m ryggsim där han satt ett 

nytt klubbrekord för ungdomar med tiden 59,20. 

Kvalade simmare: August Jansson, Alma Mühr Ellen Jörstad, Josefina 

Näsén och Tilde Rilvén 

Tränare på plats var André Fowler och Jesper Pietsch. 

 
Internationella mästerskap 

Inget deltagande på internationella mästerskap under 2021. 

 

Simmare i USA 

Vid årets slut åkte Tyra Johansson till USA och började studera och simma på Drury University.  

 

Klubbmästare 

Pga. restriktioner kunde vi ej genomföra Distans-KM men i slutet av året genomfördes Sprint-KM. 

 

Sprint KM 2021 (resultat beräknat på de 8 bästa resultaten av 9 möjliga)

13 år och yngre (2008 och yngre) damer 

Rut Kämblad 1256p 

Emma Pettersson 1053p 

Selma Walterdalh 977p 

13 år och yngre (2008 och yngre) herrar 

Emil Jörstad 2318p 

Marius Heidenpeter 1739p 

Martin Holmberg 367p 

14–16 år (2007–2005) damer 

Alma Mühr 4087p 

Josefina Näsén 3111p 

Trya Jacobsson 2124p 

14–16 år (2007–2005) herrar 

August Jansson 3760p 

Leo Karlsson 3535p 

David Adolfsson 831p 

 

17 år och äldre (2004 och äldre) damer 

Magdalena Hagsten Skarda 4598p 

Tyra Johansson 1667p 

 

17 år och äldre (2004 och äldre) herrar 

Simon Baastad 4324p 

Adrijan Danqi 4015p 

Nathaniel Miles 2824p  

 

På grund av otydlighet vid presentation av resultatet vid KM kommer även Adrijan Danqi få pris som 

klubbmästare, då han stod som segrare vid räkning av 9 grenar, i klassen 17 år och äldre.  

 

Total Sprintmästare, oavsett kön eller åldersklass 

Magdalena Hagsten Skarda 4598p 

 

2022 års lucia blir Rut Kämblad. 

 

Peter Kördel, Joacim Wiking och André Fowler 
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Masters 

 

Även under ett år med fortsatt pandemi och restriktioner har antalet medlemmar i mastergruppen 

ökat under året. När året gick mot sitt slut var det närmare 30 deltagare. Vi har relativt nya simmare, 

som funnit simningen lite senare i livet och de som nästan aldrig har slutat. Åldersspannet i gruppen 

är mellan 15 och 65 år, men vi har medlemmar i föreningen som är över 90 år. Tyvärr har det varit 

svårt för våra äldsta att vara allt för aktiva, men det hoppas vi nu ändras.  

 

Masters-SM 

Under 2020 blev Masters-SM inställt pga. 

pandemin och när man ställde in tävlingen 

även under våren 2021 kändes det tråkigt, men 

med förhoppning om att det ändå skulle kunna 

flyttas fram till hösten. Så blev fallet och denna 

gång blev inte tävlingen inställd utan kunde 

genomföras i Jönköping mellan den 3-5 

december. Totalt 20 medaljer, fördelat på alla 

valörer blev resultatet av de 11 simmare som vi 

hade på plats.   

 

 

 

 

 

Öppet-vatten 

Under året var vi med på några få öppet-vattentävlingar, men med väldigt fina resultat. Ferlindoppet 

i Filipstad var en bra uppladdning inför SM som simmades i Stockholm den 14:e augusti. Vi hade 6 

deltagare på plats som sammanlagt tog 4 medaljer. Guld till Peter Norrmén i klassen 60–64 år och 

Birgitta Gustafsson i klassen55-59 år. Andreas Rilvén silver i klassen 40–44 år och ett brons till Lisa 

Hjalmarsson i klassen 40-44 år.  
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Klubbmästare 

Vid klubbmästerskapen den 18 december genomfördes även klubbmästerskapet för masters. Segrare 

blev Björn Calleberg och Lisa Hjalmarsson.  

 

Vuxengrupper och crawlkurser 

Tyvärr har vi under 2021 inte kunnat genomföra några kurser för vuxna, men vi tar nu nya tag och 

hoppas kunna göra det framöver. Under hösten hade vi en liten grupp som satsade på Triathlon och 

de hade träning måndag och fredag morgon.  

 

Jenny Cederlind, ansvarig för Masters/vuxenverksamheten 

 

Parasimning 

 
Året inleddes med ålders restriktioner och de över 16 år fick ej träna på de kommunala baden. Detta 
medförde att vi var oroliga att vi skulle tappa en massa aktiva, men när restriktionerna försvann kom 
fantastiskt nog alla tillbaka. Man hade saknat gemenskapen och vara bara tacksamma att de fick 
komma tillbaka. Parasimmet har under 2021, liksom de senaste åren, ökat i antal medlemmar. Vi har 
nu svårt att ta emot fler och måste börja fundera på hur vi ska kunna utöka verksamheten. Fler 
tränare behövs, men även fler tider på Hagabadet, som är det bäst passande badet i Örebro för 
verksamheten. Träningen bedrivs främst på Hagabadet, men även på Gustavsvik i simskola och 
integrerat i de flesta simidrotter.  
 
Tävlingar 
Tyvärr blev de flesta tävlingar riktade mot 
målgruppen inställda under året. Dock var några 
med på integrerade tävlingar, de få som hann 
arrangeras under året.  
 
Mästerskap 
Under 2021 var vi med på både långbane SM som 
arrangerades i Halmstad under sommaren och 
kortbane SM som arrangerades i Osby under 
hösten. Med på SM i Halmstad var Anton Daggert 
som gjorde fina simningar och tog hem 2st 
bronsmedaljer på 100 frisim och 50 bröstsim.  
På SM i Osby var ÖSA representerade av Lisa 
Ekstrand och Anton Daggert. Bägge simmade 
riktigt bra och med sig hem, förutom roliga 
upplevelser fick Anton ett brons på 400 frisim.  
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Mål och rekrytering 
Vårt mål är att vår parasimning 
ska fortsätta utvecklas och växa, 
att fler skall simma integrerat 
med övriga grupper och att fler 
skall åka på tävlingar och ha 
roligt. För att lyckas med detta 
försöker vi alltid att genomföra 
olika aktiviteter utanför 
bassängen. I år genomfördes en 
aktivitet tillsammans med bland 
annat triathlonförbundet i och 
runt VOX-badet. Befintliga men 
även andra var välkomna att 
prova på triathlon. En lyckad dag 
med mycket skratt, fika och 
gemenskap.  
 
Under 2021 deltog vi, när Örebro parasportsförbund arrangerade Parasportens dag på Tegelbruket. 
Ett lyckat tillfälle som resulterade i att vi fick nya medlemmar.  
 
Jenny Cederlind, ansvarig för paraverksamheten 

 

Vattenpolo 
 
Vattenpolon, som startade upp sin verksamhet igen under 2019, fick en tung start med tanke på 
pandemin. Tanken har hela tiden varit att rekrytera nya medlemmar med olika prova på tillfällen, 
samt besöka de föreningar i närområdet som även de har vattenpolo. Detta har tyvärr även under 
2021 varit svårt, men de spelare vi har kämpar på och en ny ledare har rekryterats.  
 
Vi har dock haft några nya spelare som testat på under året och våra aktiva i övriga simidrotter har 
haft möjlighet att testa på vattenpolo. 
 
 
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 

 

 



18 
 

Utbildning 
Under 2021 begränsades våra möjligheter ännu ett år till utbildningar på grund av pandemin. Men 
trots pandemin har våra ledare kunnat vidareutbilda sig, både genom digitala och fysiska 
utbildningar. Våra ledare har deltagit på interna utbildningar, utbildningar genom SISU samt 
utbildningar arrangerade av Mellansvenska Simförbundet och Svensk Simidrott.  
Det är med hopp om bättre möjligheter till att kunna genomföra utbildningar under 2022.  

 
Idrottslyft 
Under 2021 har vi med hjälp av Idrottslyftet kunnat vidareutbilda våra ledare, om än inte lika många 
som vi planerat och vissa av utbildningarna blev digitala. Vi har med hjälp av Idrottslyftet kunnat 
köpa in utrustning som gjort det möjligt att genomföra våra träningar på ett mer säkert sätt. Vi har 
även kunnat köpa in utrustning för att utveckla vår verksamhet på land och utomhus. 
Idrottslyft har vi fått av både Svensk Simidrott samt RF SISU Örebro län.  
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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 Markus Frisk 

samt Malin Nilsson Deck.  

Örebro Simallians styrelse 2021  

 

 

Maria Haglund   Erik Jörstad       Annica Collin 

Ordförande   Vice ordförande     Kassör 

 

 

Mia Frännfors   Ann Speychal 

Sekreterare   Ledamot 

 

 

   

Magnus Bergane   Joel Löf 

Ledamot   Ledamot 
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Resultaträkning       
 

Intäkter                                  2020         2021 

Tävlingsavgifter   261 471  92 471 

Lägeravgifter   59 902  5 492 

Skolsim och Simskoleavgifter  3 060 406  2 561 351 

Restaurangchansen   164 360  106 030 

Träningsavgifter   1 104 211  1 198 666 

Övriga intäkter   347 248  602 642 

Försäljning   163 692  132 955 

Entréavgifter   6 635  12 450 

Sponsorintäkter   62 500  105 000 

Övriga fakturerade kostnader  163 841  303 566 

Bidrag    2 644 475  1 061 959 

Medlemsavgifter   236 250  218 048 

Summa intäkter   8 274 991  6 400 630 

       

Kostnader      

Materialkostnader   -257 641  -387 728 

Priser, medaljer   -33 138  -4 122 

Licensavgifter (ind)   -47 375  -35 625 

Övriga kostnader   -250 382  -465 074 

Tävlingar och läger   0  -46 923 

Banhyror    -1 199 994  -601 550 

Hyror    -92 006  -81 544 

Startavgifter, tävlingar  -93 357  -93 742 

Medlemsavgifter   -69 054  -33 431 

Tele, kopiering och kontorsmaterial -60 680  -80 105 

Drivmedel och resekostnader  -35 706  -44 021 

Kost och logi   0  -101 064 

Företagsförsäkringar   -19 108  -19 106 

Personalkostnader inkl soc.avgifter -5 125 419  -4 154 840 

Traktamenten och kontanta ersättn -32 000  -17 770 

Övriga personalkostnader  -41 577  -94 170 

Avskrivningar   -321 968  -131 316 

Finansiella poster   -92 080  0 

Summa Kostnader   -7 771 485  -6 392 131 

       

Årets resultat   503 506  8 499 
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Balansräkning      

       

    

Ingående 

1/1 2021   

Utgående 

31/12 2021 

       
Tillgångar      

Kassa och Bank   1 493 138  2 170 830 

Inventarier   390 662  259 346 

Kundfordringar inkl övr. kortfr  620 500  97 728 

Summa tillgångar   2 504 300  2 527 904 

       

Skulder och Eget kapital     

Förinbetalda simskoleavgifter  -509 550  -436 800 

Förutbet avgifter TI   0  0 

Leverantörskulder   -50 860  -176 886 

Personalskatt   -55 418  -58 455 

Lagstadgade sociala avgifter  -66 808  -78 479 

Övr. kortfr skulder   0  -36 423 

Kortfristiga skulder till medlemmar -12 989  0 

Upplupna sem.löner inkl soc.avg -554 502  -430 378 

Förutbet lägeravgifter  -161 137  -192 448 

Förutbet medlemsavgifter  -67 650  -84 150 

Eget kapital   -521 880  -1 025 386 

Summa Kostnader   -2 000 794  -2 519 405 

       

Årets resultat   503 506  8 499 
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0,02 kr

0,19 kr

0,03 kr

0,39 kr

0,07 kr

0,21 kr

0,09 kr

Intäktskrona 2021

Tävlingsavgifter:

Lägeravgifter:

Träningsavgifter:

Medlemsavgifter:

Avgifter:

Försäljning:

Bidrag:

Övrigt:

0,10 kr

0,68 kr

0,22 kr

Kostnadskrona 2021

Banhyra:

Personal:

Övrigt:


