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Dagordning
Dagordning vid Helsingborgs Simsällskaps årsmöte 16 juni 2020, klockan 
18.00 (Google Meet).
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.  

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.   

3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

6. Val av två protokolljusterare och rösträknare. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret,

 b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultatrapport) för det   

 senaste räkenskapsåret

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste    

 verksamhets- /räkenskapsåret 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen gäller

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

11. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år

 b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

 c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

 d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

12. Utmärkelser

13. övriga frågor

 

 Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, 

mejla till kansli@hssim.com
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Styrelsen för Helsingborgs Simsällskap får härmed avge sin 
verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2019.
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Magnus Jälminger

V. Ordförande Anne Andersson

Kassör Daniel Frisk

Sekreterare Richard Nilsson

Ledamot Charlotte Wallin

Ledamot Mats Möller

Ledamot Kristina Agrell

Ledamot Stefan Rosell

Ledamot Anette Wiglund

 
Styrelsemöten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 st protokollförda möten.
 
Revisorer har under verksamhetsåret varit: 
Lars Starck
Max Ballin
 
Valberedning har utgjorts av:
Susanne Erlandsson, Per Alderbrink, Desirée Allard.
 
Medlemsantalet 2019:
Antalet medlemmar är 4960 (2535 kvinnor/2425 män)
 
Medlemsavgifter:
Enskild medlem senior 300 kr/år - under 18 år 200 kr/år
Familjemedlem 450 kr/år
 

Styrelsen

Styrelseberättelse Ordförande har ordet
I Helsingborgs Simsällskap arbetar vi efter devisen ”För alla - före alla andra”. 

Den övergripande målsättningen utgår från att vi skall få så många som möjligt att 
lyckas med sina mål oavsett vilken verksamhet de ingår i. 

Vi har under året arbetat i nedanstående fem olika kommittéer med följande 
ansvarsområden:

 • Breddkommittén - ansvarar för vuxensim, KIV (Kul i Vatten),  
  Baby- och Minisim, Skolsim, Camp/Aktiviteter

 • Simkommittén - ansvarar för simmare i AT-systemet,                         
  Mästerskapssimmare, simmare i Medleyverksamheten och  
  simmare i S-spåret

 • Kanslikommittén - ansvarar för allt övergripande administrativt i  
  klubben

 • Evenemangskommittén - ansvarar för våra tävlingar och andra  
  arrangemang

 • Sponsorkommittén - ansvarar för att skaffa nya och underhålla  
  befintliga sponsorer till klubben

Med denna organisation har vi en platt organisation att bygga vidare på inför 
de kommande åren. Inför 2020 har vi beslutat att bygga vidare på den platta 
organisationen och ta in en tillförordnad klubbdirektör på timmar. Detta medför att 
kommittéerna intar en något mer strategisk roll och att mer av det operativa arbetet 
kommer att hanteras av klubbdirektören. Vi är mycket glada för att vår tidigare vice 
ordförande Anne Andersson har kunnat ställa upp som tillförordnad klubbdirektör. 
För att inte några roller skall blandas ihop har Anne under styrelseåret avgått ur 
styrelsen. 

När vi stänger böckerna för 2019 kan vi konstatera att vi har ytterligare ett år med 
positivt resultat och att vi nu arbetat in det underskott som tyvärr uppkom under 
2015 - 2017. Ett stort tack till alla anställda, ideellt arbetande och medlemmar i 
klubben. Vi har nu skapat en trygg plattformen för att satsa framåt.

Det är underbart att varje vecka se alla som är med i någon av våra verksamheter 
allt ifrån babysim, kul i vatten, medley, s spåret, träningsgrupper, elitträning, 
vattengympa, vuxencrawl och master. Här finns något för alla!

         forts. 
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Ny anläggning
Under året fattade kommunfullmäktige beslut om att det nya badet skall byggas 
nere i Oceanhamnen. Utifrån dessa förutsättningar jobbar vi nu för fullt för att det 
skall bli en ny fantastisk badanläggning. Vi har från föreningslivet gått samman 
(DHS (De Handikappades Samorganisation), Dykklubben Delfinen, HISO 
(Helsingborgs Idrottens Samorganisation), och Helsingborgs Simsällskap) och tagit 
fram ett underlag för vilka funktioner och ytor vi tror kommer att behövas i den 
nya anläggningen (dokumentet finns på vår hemsida). Vi har även varit tydliga med 
att vi vill att den nya anläggningen skall drivas av föreningslivet. För att sprida våra 
kunskaper har vi tillsammans träffat alla politiska partier.  
Fritidsförvaltningen har bildat en grupp där vi ingår som skall arbeta med att ta 
fram det nya badet. Gruppen arbetar även med att utforma det nya havsbadet. 
Där driver vi frågan om uppvärmda bassänger i det nya havsbadet så att det går att 
simma och lära ut simning men även att dyka i.

Filborna Arena
Filborna Arena har under året fortsatt att utvecklas fantastiskt och lever väl upp till 
våra förväntningar när det gäller att underlätta för folk att träna i vardagen. Detta 
gör arenan med ett fräscht gym och många grupp pass varje vecka. Själv har jag 
lyckats att ytterligare ett år få livspusslet att gå ihop och tagit mig tid att träna i 
gymmet och gå på spinning, det är lika roligt varje gång att se att gymmet verkligen 
används av alla olika målgrupper.
Under året har även bolaget byggt en ny sal för virtuell träning och byggt ett nytt 
gym för simmarna och Filbornaskolan. Bolagets utveckling under 2019 gör att vi 
som ägare kan känna oss trygga med att vi skall kunna fortsätta äga och utveckla 
Filborna Arena till gagn för alla Helsingborgare.
Till sist vill jag tacka alla som hjälper till på kanten, i vattnet, i caféet, som 
funktionärer eller på annat sätt ser till att vi ständigt utvecklar HS. För att detta ska 
fungera på ett bra sätt så krävs det många ideella krafter. TACK för att just du ställer 
upp! 
Jag är otroligt glad att ni valt mig till ordförande i HS, en förening som jag ständigt 
är stolt över! Det var i den jag fick möjligheten att växa upp och fostras i. Därför 
känns det extra bra att få ge lite av min tid tillbaka till klubben.

Magnus Jälminger

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Hjärtat i föreningens verksamhet är simskolan och föreningen har aktiviteter nästan 
varje vecka året runt. Det kompletteras med en bred verksamhet inom babysim och 
medleygrupper. Föreningens tävlingssimmare har varit framgångsrika på alla plan, från 
distriktet till nationella mästerskap och vidare med landslagsuppdrag. Dessa framgångar 
gjorde att vi precis som i fjor utsågs till 2019 års bästa simidrottsförening i Sverige. 
Nedan följer några av de saker som bidrog till detta.

Helsingborgs Simsällskap (nedan kallat HS) blev Sveriges bästa förening på SumSim 
inne, SumSim ute, JSM inne och JSM ute. På ute-SM och inne-SM blev vi 2:a i 
klubbstriden.

Vi hade deltagare på NUM i Vejle, EJM i Kazan, EYOF i Baku, VM i Gwangju, 
NJM på Färöarna och på EM i Glasgow. På de 6 nationella mästerskapen under året tog 
vi totalt 131 medaljer, fördelade på 55 guld, 41 silver och 35 brons. Vi vann seriesimmet 
för femtonde året i rad. Till Simiaden finalerna hade 18 HS-simmare kvalificerat sig. Vi 
hade simmare som deltog på följande inbjudningstävlingar utanför distriktet, Nordiska 
Ungdomssimspelen i Västerås, Ullbergstrofén i Göteborg och Swim Open Stockholm. 
Många av våra simmare fick alltså vara ute och representera HS eller Sverige på många 
roliga och spännande tävlingar både nationellt och internationellt.

Vi arrangerade även två stora tävlingar, Öresund Meeting med Öresund Sprint 
Challenge och Speedo Swim Meet båda med flera tusen starter. Dessa tävlingarna håller 
en bra nationell klass.

Helsingborgs Simsällskap fortsatte under året att jobba med de olika kommittéerna 
direkt underställda styrelsen:

 • Breddkommittén - ansvarar för vuxensim, KIV (Kul i Vatten), Baby-  
  och Minisim, Skolsim, Camp/Aktiviteter

 • Simkommittén - ansvarar för simmare i AT-systemet,   
  Mästerskapssimmare, simmare i Medleyverksamheten och simmare i  
  S-spåret samt Masters

 • Kanslikommittén - ansvarar för allt övergripande administrativt i  
  klubben

 • Evenemangskommittén - ansvarar för våra tävlingar och andra  
  arrangemang

 • Sponsorkommittén - ansvarar för att skaffa nya och underhålla  
  befintliga sponsorer till klubben
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Simkunnighet
Babysim/Minisim 2019

Under 2019 har 900 olika barn deltagit i baby och minisim. Vi har haft fem perioder 
med undervisning för barn mellan 3 mån och 1 år samt två perioder för barn mellan 
1 – 4 år. Vi har grupper varje dag i veckan förutom torsdagar på Filbornabadet samt på 
lördagar i Varmvattenbassängen i Ramlösa. Efter det att vårterminen avslutades har vi 
haft ”drop-in tider ” för våra kursdeltagare i Multibassängen på Filbornabadet. Det är 
ca 12 instruktörer som varit verksamma under året. 

   
     
       

KIV/simskola
Totalt har knappt 2300 barn deltagit i vår simskola under vår och höstterminen. 

Vi har även genomfört två intensivkurser då den ordinarie simskolan slutat för 
terminen. Efterfrågan på simundervisning är stor och möjlighet att ta emot alla som 
önskar att simma finns tyvärr inte. Främst beror det på brist på utrymmen i våra 
bassänger men även under vissa perioder på ledarbrist. Ett planerat underhållsarbete 
på Simhallsbadet Actic på Söder resulterade i att badet inte kunde öppna igen i 
augusti som planen var. Fler skador och ett större omfång på dessa gjorde så att 
reparationsarbetet drog ut på tiden. Planerat öppningsdatum är idag 30 mars 2020. 
Givetvis påverkar det antalet deltagare i simskolan då vi fått minskad bassängtid. 
Under dagtid har vi haft undervisning för drygt 200 förskolebarn. Vi har även 
bedrivit simverksamheten för Sally Bauers skolans alla årskurser, vissa i samarbete 
med personal från skolan.

Under sommaren hade vi möjlighet att utöka antalet platser i simskolan. Antalet 
deltagare blev rekord stort. Som traditionsenligt genomfördes hopp och dyk 
momenten i simmärkestagningsgrupperna på Citadellsbadet i Landskrona 

Lovaktivitet
Under året har vi genomfört AquaCamp samt AquaKul på februarilov, påsklov 

samt höstlov.  
AquaCamp som varar i två dagar har fokus på simning. Två gånger om dagen 

har deltagarna simning på schemat. Tiden mellan dessa pass fylls av aktiviteter i 
idrottshallen och lek både inom och utomhus. Även på sommarlovet arrangerade vi 
AquaCamp. Totalt har ca 200 barn deltagit på aktiviteterna som vi erbjudit under 
lovet. Vi vill rikta ett varmt tack till Barn och ungdomsföreningen i Helsingborg 
som under hösten gav oss ett bidrag så att vi kan jobba vidare med utvecklingen av 
AquaCamp.

Ca 90 instruktörer har varit aktiva i den verksamhet som mest bedrivits 
på Filbornabadet samt Simhallsbadet.  Alla instruktörer har genomgått en 
internutbildning där vi på bästa sätt förbereder dem inför deras ledaruppdrag. Att 
alla ledare ska genomgå SSF ledarutbildning samt att jobba för att ha vi ska ha 
licensierade Simlinje Instruktörer är ett ständigt pågående arbete.
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Skolsimsundervisning
Under året har vi bedrivet skolsimsundervisning för elever i främst årskurs 2 i 

Helsingborgs Kommun. Cirka 2 500 barn har deltagit i denna undervisning som 
bedrivits både på Filborna badet och Simhallsbadet på söder. Då badet på Söder 
var stängt hela höstterminen blev många skolelever drabbade då vi inte kunde 
genomföra någon undervisning där Vi fick möjlighet att förlänga öppet tiden på 
Råå Vallar där några skolor kunde genomföra sin simundervisning.

Medley
Medleyverksamheten är den tekniska skolan, där man redan är simkunnig men 

vill förfina sina kunskaper inom simningen. Det är de tekniska sakerna som är de 
viktiga momenten om man vill utvecklas i sin simning och det är här som vi inriktar 
oss på just dem. Medleyverksamheten har sina träningar på Filborna Arena. 

Under 2019 hade vi ca 275 barn i medleyverksamhetens första steg, medleyhajen. 
Där simma man i 45 minuter, en gång i veckan. Detta för att det inte ska bli ett 
stort steg från simskolan. De som simmar i medleyhajen har möjlighet att dela i 
både Stjärnskottet, som är vår tävling som inriktar sig mot alla hajen-simmarna, 
och Medaljjakten som speglar lite hur det kan se ut på en tävling för de äldre. 
Medaljjakten har vi två gånger per termin. 

Efter medleyhajen delas man in i åldersgrupper, där man får chansen att simma 
med andra i sin ålder. Just nu finns det fyra olika åldersgrupper i medley, där de 
äldsta är 12 år. I åldersgrupperna kan man välja om man önskar simma en eller 
två gånger i veckan, där man har en träning under vardagarna och en träning på 
söndagen. Under söndagsträningen är det lite annorlunda där man jobbar mer i 
stationer och har fokus på ett moment i mellan 7-10 minuter. 2019 har vi haft ca 
300 barn simmat i våra åldersgrupper. 

Under året så har vi även valt att ha kvar den äldsta åldern (M08) i medley, 
för att följa RF riktlinjer för 12 år. Även de har haft två träningar i veckan, dock 
annorlunda från de andra åldersgrupperna så har båda träningarna varit mer sim-
fokuserade. 2019 hade vi ca 45 barn i M08 grupperna. 

Simträning (S-träning)
Efter man har fyllt 12år så har vi vårt simträningsspår, för de som vill fortsätta 

simma eller som vill börja simma som tonåring. Detta spåret finns för de som tycker 
simningen är en fantastisk sport och önskar fortsätta med den så länge som möjligt! 
Det fanns under 2019 11 olika grupper som hade träning en-tre gånger i veckan. 
Här hade vi ca 140 aktiva under 2019. 

I s-spåret så är målsättningen att man ska fortsätta öva på sin simteknik som 
man fick i medleyverksamheten, men även att man ska få chansen att öva upp sin 
kondition. För att detta ska lösas så är det kontinuitet i träningen som behövs. 
Det finns inga tävlingskrav i S-spåret, men även de får chansen att tävla på vår 
medaljjakt. 

Under 2019 så införde vi att alla som simmar i S-grupperna får chansen att 
simma under förmiddagens tävlingar, där det är ett lugnare tempo, men S1, S3, S5 
och S7 får fortsatt tävla på eftermiddagen där alla officiella regler ska uppfyllas. Vi 
införde även 100 meters mixsträckor på förmiddagen så att de äldre simmarna som 
väljer att delta ska få ta sig an nya utmaningar! 

Vuxenverksamhet
Under året har det bedrivits vuxenverksamhet på olika nivåer; vuxensimskola för 

rena nybörjare och fortsättningskurser, nybörjarkurser i crawl, fortsättningskurser 
och mer avancerad simträning för vuxna.  Det har varit 45 som deltagit i simskola 
och 170 i crawl/träningsgrupperna. Det har erbjudits träning både på morgon och 
kvällstid.  
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Världs Mästerskapen (VM), Gwangju, Korea, 21-28 juli
Uttagna HS-simmare
Louise Hansson (50m fjärilsim-100m fjärilsim-lag)
Sophie Hansson (50m bröstsim-100m bröstsim-200m bröstsim-lag)

Uttagen tränare:
Sverker Maltesjö

Louise simmar sin första individuella VM-final någonsin!! 7:a i världen, 
imponerade. Louise passade även på att slå personligt rekord och visade med alla 
sina tre lopp (försök-semi-final) på 100m fjärilsim att hon håller absolut världsklass. 
Sophie lyckades bäst på 50m bröstsim där hon slutade 10:a. Både Sophie och Louise 
simmade i de lag som slutade som 6:or på 4x100m frisim och 7:or på 4x100m 
medley.

Nordiska Mästerskapen (NM), , Färöarna, 7-9 december
Uttagna simmare:
Nelly Ramsosson (50m bröstsim-100m bröstsim-200m bröstsim-lag)
Alicia Lundblad (50m fjärilsim-100m frisim-200m frisim-lag)
Julia Stenhård (50m ryggsim-100m ryggsim-200m ryggsim-50m fjärilsim-100m 
fjärilsim-200m fjärilsim-lag)
John Brolin (200m medley-400m medley-100m bröstsim-lag)

Många bra lopp av HS-gänget, alla kom hem med massa nya erfarenheter och 
medaljer. Bästa loppet var: Alicias 1.59 på 200m frisim (första gången under 2.00), 
Nellys 1.10 på 100m bröstsim, Julias 1.03 på 100m ryggsim och Johns 400m 
medley på 4.32.

Europa Mästerskapet i kortbana (EM), Glasgow, 4-8 december
Uttagna simmare:
Christoffer Carlsen (50m frisim-100m frisim-50m fjärilsim-lag)
Hanna Rosvall (50m ryggsim-100m ryggsim-200m ryggsim-50m fjärilsim-lag)

Hanna slutade som bäst 10:a på 200m ryggsim, övriga ryggsimsdistanser slutade 
Hanna på 11.e och 12:e plats. Bra erfarenheter med semifinaler!. 
Christoffer slutade som bäst på 14:e plats på 100m frisim med 47,43.

Tävlingsverksamheten

Nu är det dags att sammanfatta det fantastiska simåret 2019. HS blev Sveriges 
bästa förening på Sum-sim inne, Sum-sim ute, JSM inne och JSM ute. På ute-SM 
och inne-SM blev vi 2:a i  klubbstriden. Denna fantastiska bredd gjorde att vi blev 
2019 års bästa Simidrottsförening, precis som i fjor! 

Vi hade deltagare på NUM i Vejle, EJM i Kazan, EYOF i Baku, VM i Gwangju, 
NJM på Färöarna och på EM i Glasgow. På de 6 nationella mästerskapen under året 
tog vi totalt 131 medaljer, fördelade på 55 guld, 41 silver och 35 brons. Vi vann 
seriesimmet för femtonde året i rad. Till Simiaden finalerna hade 18 HS-simmare 
kvalificerat sig. Vi hade simmare som deltog på följande inbjudningstävlingar utanför 
distriktet, Nordiska Ungdomssimspelen i Västerås, Ullbergstrofén i Göteborg och 
Swim Open Stockholm. Många av våra simmare fick alltså vara ute och representera 
HS eller Sverige på många roliga och spännande tävlingar både nationellt och 
internationellt.

Landslagsuppdrag

Europa Junior Mästerskapen (EJM), Kazan, Ryssland 3-7 juli
Uttagna HS-simmare:
Daniel Fischer (50m frisim-100m frisim-50m fjärilsim-lag)
Johan Rydahl (50m fjärilsim-100m fjärilsim-50m frisim-100m frisim-lag)
Uttagen tränare: Sten Williamsson

Johan Rydahl lyckades bäst på 50m fjärilsim där han fick simma semifinal. Både 
Daniel och Johan gjorde riktigt fina lagsimningar, det lag som lyckades bäst var 
4x100m frisim, där grabbarna slutade som 5:or.

Nordiska Ungdomsmästerskapen (NUM), Vejle, Danmark, 13-14 juli
Uttagna HS-simmare: 
Henning Cederlund (100m frisim-200m frisim-400m frisim-lag)

Henning fick till ett riktigt bra mästerskap, vinst på 200m frisim med en rejäl 
sänkning av sitt personliga rekord och han slutade som trea på 400m frisim

EYOF, Baku, Azerbajdzjan 20-28 juli
Uttagna HS-simmare:
Tyra Littorin (400m frisim-lag)

Tyra gjorde sitt första landslagsuppdrag med bravur. Bäst gick det för Tyra i 
lagkapperna.
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SM Medaljörer
Louise Hansson
Guld: 200m frisim, 100m frisim, 100m ryggsim och 200m fjärilsim
Silver:100m fjärilsim
Brons: 50m frisim och 50m fjärilsim

Sophie Hansson
Guld: 50m bröstsim, 100m bröstsim, 200m bröstsim och 200m medley

Jesper Björk
Brons: 200m fjärilsim

Christoffer Carlsen
Guld: 100m frisim och 50m fjärilsim
Silver: 50m frisim

Olle Williamsson
Silver: 200m bröstsim

Isak Vikström
Silver: 800m frisim

Lagkapper:
Guld: 
4x100m frisim: Louise Hansson-Sophie Hansson-Alicia Lundblad-Olivia Ülger
4x200m frisim: Louise Hansson-Sophie Hansson-Alicia Lundblad-Matilda Weiler
4x100m medley: Julia Stenhård-Sophie Hansson-Louise Hansson-Alicia Lundblad
Silver:
4x100m frisim: Filip Svedberg, Viktor Kertes, Christoffer Carlsen, Jesper Björk
Brons:
4x200m frisim: Jesper Björk-William Kerman-Christoffer Carlsen-Alexander  Löfqvist
4x100m medley: Stefan Varga-Olle Williamsson-Jesper Björk-Christoffer Carlsen

Mästerskap
 
Svenska Senior- och Juniormästerskap (50m) Landskrona, 4-8 juli 
Bästa simklubb på SM och på JSM
13 Guld-5 Silver-5 Brons på SM
7 Guld-7 Silver-8 Brons på JSM

Nästan på hemmaplan, Landskrona var årets värd för SM-JSM. Riktigt bra 
arrangerat och man kan inte klaga på vädret detta år; sol, sol och åter sol.

HS simmarna gjorde ett riktigt bra mästerskap totalt sätt. En stor trupp som tar 
medalj i alla våra lagkapper (både SM och på JSM) och vi gör många individuella 
finaler plus det är många simmare som gör personliga rekord. Det är de personliga 
rekorden som visar vår väg på utveckling.

Julia Stenhård som aldrig tidigare tagit individuella medaljer på mästerskap, slog 
till med tre medaljer på JSM, varav två av ädlaste valör. 

Louise Hansson och Sophie Hansson som har EM som huvudmål gjorde riktigt 
bra mästerskap, Louise slog till med nya personligt rekord på 100m fjärilsim, 200m 
fjärilsim och 100m ryggsim. Totalt simmade Louise in 7 stycken individuella SM 
medaljer varav 4 guld. Sophie vann en tre guld på de tre bröstsimsdistanserna (50-
100-200m) på bra tider plus slog till med ett nytt personligt rekord på 200m medley 
som hon slutade som vinnare på. Tjejerna Hansson plus Alicia Lundblad, Julia 
Stenhård, Olivia Ülger och Matilda Weiler vann alla tre lagkapperna på SM!! 

Christoffer (Coffe) Carlsen simmade hem två SM-guld och hans tid på 100m 
frisim var riktigt snabb (49.6), Coffe har även han EM som huvudmål. Jesper Björk 
simmade hem ett brons på 200m fjärilsim på 2.02.

Isak Vikström som tycker om att simma långt och länge, fick stå på prispallen för 
första gången, medalj på JSM och på SM. Olle Williamsson hade ett bra mästerskap 
med silver på 200m bröstsim på SM som pricken över i:et. Victor Klingeryd-Jalamo 
slog till med en grym 200m fjärilsim och tog brons på JSM. Stefan Varga knep två 
stycken brons på JSM.
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Årgång födda 2000-2001, sicket mästerskap!!, Stefan Varga bara flög fram i vattnet 
och med en vinnarskalle så lyckades han simma hem två guld (50-100m ryggsim) 
och ett silver (200m ryggsim), Stefan var även en stark lagsimmare som visade vägen 
i många av lagkapperna.

Victor Klingaryd-Jalamo som bara älskar 200m fjärilsim, visade redan från första 
armtaget att detta var hans race, första JSM-medaljen av högsta valör. Alicia Lundblad 
håller alltid hög nivå i alla sina lopp, med tuff inställning och stor simning, Guld 
på 100m och 200m frisim. Isak Vikström fick till en riktigt bra 800m frisim som 
resulterade i en grym guldmedalj. Gustav Persson lyckades ta hem tre medaljer på de 
tre bröstsimsdistanserna, riktigt bra att kunna hålla den bredden på 50m silver-100m 
brons och 200m brons.

Nelly Rasmusson fick ett rejält genombrott 2019, på 100m bröstsim så sänkte hon 
sitt personliga rekord med sekunder och knep ett superb silver (första JSM-medaljen). 
Rebecca Hesslevik ville inte vara sämre, utan hon tog sats och höll hela vägen, JSM-
silver på 100m fjärilsim (första JSM-medaljen).

SprintAlbin Edvardsson knep en bronsbläcka på 50m bröstsim.
Vi har en stark juniortrupp, tre lagguld och ett silver. Bra jobbat junisar!

Lagkapper
Guld:
4x100m medley: Alice Persson-Nelly Rasmusson-Rebecca Hesslevik-Alicia Lundblad
4x100m medley: Stefan Varga-Gustav Persson-Victor K-J-Daniel Kertes
4x100m frisim: Stefan Varga-Daniel Kertes-Daniel Fischer-Dante Vollmer

JSM Medaljörer 
Alicia Lundblad
Guld: 100m frisim och 200m frisim

Victor Klingaryd-Jalamo
Guld: 200m fjärilsim

Isak Vikström
Guld: 800m frisim

Gustav Persson
Silver: 50m bröstsim
Brons: 100m bröstsim och 200m bröstsim

Stefan Varga
Guld: 50m ryggsim och 100m ryggsim
Silver: 200m ryggsim

Albin Edvardsson
Brons: 50m bröstsim

Nelly Rasmusson
Silver: 100m bröstsim

Rebecca Hesslevik
Silver: 100m fjärilsim
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Svenska Senior- och Juniormästerskap (25m) Eskilstuna 13-17 november

Bästa simklubb JSM och tvåa på SM
5 Guld-8 Silver-5 Brons på SM
10 Guld-5 Silver-10 Brons på JSM

Hanna Rosvall har tagit ett kliv till i sin träning och även nu i sina tävlingar. Hanna 
har tidigare simmat i Ängelholm men valde under augusti att ta ett nytt steg i sin 
simning och bytte till HS, och vilken höst!! Svenskt Juniorrekord på 200m ryggsim. 
Många bra simningar och massa fina silvermedaljer, fyra inviduella lopp = fyra silver. 
Grymt jobbat! Och under kvaltiden till EM. Christoffer (Coffe) Carlsens sista (man 
vet aldrig 12 ) mästerskap, tre guld och ett silver. Coffe vann 100m frisim och fick 
bra flyt på fjärilsimmet (guld på 50m och 100m fjärilsim), att sprinta frisim funkar 
det också, silver på 50m frisim. Riktigt bra mästerskap med snabba tider och som var 
under kvaltiderna till EM. 

Jesper Björks sista mästerskap avslutades med ett silver på 50m fjärilsim. Dennis 
Dukic har tagit över stafettpinnen på 800m frisim efter Isak Vikström och levererade 
ett starkt och snabbt lopp. Bronsmedalj, grattis!!.

Nelly Rasmusson som har fått in en helt ny nivå på sitt bröstsim, slog till med två 
brons på 100m och 200m bröstsim. 

Tjejerna på 4x50/100m medley slog svenska juniorrekord..bara det är såå coolt men 
även simma hem två guldmedaljer, imponerande! Som tidigare sagt så är vi bra i lag, 
förutom tjejernas guld knep vi fyra lagmedaljer till.

Open Water SM/JSM/USM, Delsjön, 19 augusti
2019 års SM/JSM/USM avgjordes i Delsjön i Göteborg. HS hade simmare som 7 
deltog.Dennis Dukic vann JSM och kom trea på SM på 5000m. Stefan Varga kom 
trea på JSM på 5000m.
Bra tillfälle för simmare att förlänga sommarens simning med att simma i havet.

Guld:
5000m Dennis Dukic JSM

Brons:
5000m Dennis Dukic SM
Stefan Varga JSM
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SM Medaljörer 
Christoffer Carlsen
Guld: 100m frisim, 50m fjärilsim och 100m fjärilsim.
Silver: 50m frisim

Jesper Björk
Silver: 50m fjärilsim

Dennis Dukic
Silver: 800m frisim

Hanna Rosvall
Silver: 50m ryggsim, 100m ryggsim, 200m ryggsim och 50m fjärilsim

Nelly Rasmusson
Brons: 100m bröstsim och 200m bröstsim

Lagkapper:
Guld: 
4x50m medley: Hanna Rosvall-Nelly Rasmusson-Julia Stenhård-Alicia Lundblad
4x100m medley: Hanna Rosvall-Nelly Rasmusson-Rebecca Hesslevik-Alicia Lundblad

Silver: 
4x100m frisim: Daniel Fischer-Johan Rydahl-John Brolin-Christoffer Carlsen
Brons:
4x50m medley: Christoffer Carlsen-Albin Edvardsson-Jesper Björk-Stefan Varga
4x100m medley: Stefan Varga-Albin Edvardsson-Jesper Björk-Christoffer Carlsen
4x100m frisim: Hanna Rosvall-Sabina Alman-Alicia Lundblad-Olivia Ülger

På juniornivå håller Hanna Rosvall en helt överlägsen nivå, bra lopp och massa 
medaljer, tre guld (50-100-200m ryggsim) plus brons på 50m fjärilsim. 

SprintAlbin Edvardsson hade ett imponerande mästerskap, med en bestämdhet och 
en såå grym start så kunde ingen stoppa Albin, ädlaste medaljen på 50m bröstsim 
(första guldet!!!) och brons på 100m bröstsim. Albin visar att med eventuella skador så 
går det snabbt ändå, gäller bara vara lite kreativ och hitta andra vägar. Dennis Dukic 
som gillar de längre distanserna, varför simma kort när man kan njuta länge 12, bra 
mästerskap med tre medaljer (guld 800m, brons 400 och brons 1500).

Gustav Persson har under de senaste åren hållit sig långt framme i bröstsimstoppen, 
även detta mästerskap lyckades Gustav simma hem medaljer, silver på 50m bröstsim 
och brons på 200m bröstsim. Stefan Varga är även han uppe och slåss i många finaler, 
detta mästerskap så lyckades han bäst på 100m medley (silver) och 50m ryggsim 
(brons).
Nelly Rasmusson slog till med en snabb och rapp 100m bröstsim, och ännu en gång 
ett stort nytt personligt rekord, vilket räckte till en fin silvermedalj. Bronsmedalj gick 
till Victor Klingaryd-Jalamo på 200m fjärilsim.

Med bra och breda årgångar så är vi sååå bra i lag, tio lagmedaljer varav dessa var fem 
i Guld. Imponerande och lagandan för de som simmar och för oss som hejar på är 
magisk.

Lagkapper:
Guld:
4x50m medley: Stefan Varga-Albin Edvardsson-Johan Rydahl-Dante Vollmer
4x50m medley: Hanna Rosvall-Nelly Rasmusson-Julia Stenhård-Alicia Lundblad
4x100m medley: Hanna Rosvall-Nelly Rasmusson-Rebecca Hesslevik-Alicia Lundblad
4x50m frisim: Alicia Lundblad-Kajsa Gustavsson-Hanna Rosvall-Angelina Agrell
4x100m frisim: Alicia Lundblad-Angelina Agrell-Olivia Ülger-Hanna Rosvall

Silver:
4x50m frisim: Dante Vollmer-Stefan Varga-Daniel Fischer-Johan Rydahl
4x100m medley: Stefan Varga-Albin Edvardsson-Johan Rydahl-John Brolin

Brons:
4x200m frisim: Tyra Littorin-Sabina Alman-Olivia Ülger-Alicia Lundblad
4x200m frisim: Johan Rydahl-Dennis Dukic-Dante Vollmer-Stefan Varga
4x100m frisim: Johan Rydahl-John Brolin-Dante Vollmer-Stefan Varga

JSM Medaljörer 
Victor Klingaryd-Jalamo
Brons: 200m fjärilsim

Hanna Rosvall
Guld: 50m ryggsim, 100m ryggsim och 200m ryggsim
Brons: 50m fjärilsim

Nelly Rasmusson
Silver: 100m bröstsim

Albin Edvardsson
Guld: 50m bröstsim
Brons: 100m bröstsim

Dennis Dukic
Guld: 800m frisim
Brons: 400m frisim och 1500m frisim

Gustav Persson
Silver: 50m bröstsim
Brons: 200m bröstsim

Stefan Varga
Silver: 100m medley
Brons: 50m ryggsim
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Svenska Ungdomsmästerskapen, långbana i Norrköping 10-14 juli

Till årets svenska ungdomsmästerskap utomhus var 36 simmare individuellt 
kvalificerade (18 flickor, 18 pojkar). Vi tog 33 medaljer (17 guld, 9 silver, 7 brons). Vi 
vann klubbstriden på 895 poäng, vilket var 481 poäng före Malmö Kappsimningsklubb. 
Truppen slog personliga rekord på 61 % av distanserna man tävlade på.

William Lundblad är en mycket allround simmare. Han tog medaljer på fjärilsim, 
frisim och medley. Totalt blev det 7 individuella medaljer varav 3 guld på distanserna 
100 fjäril, 200 fjäril och 200 frisim. Felix Tjärnberg visade vilken duktig sprinter han 
är och tog guld på 100 frisim och 100 fjäril. Daniel Fischer tog guld på 200 medley 
och sprintade till sig ett fint silver på 100 frisim. Oscar Elfers har visat stark utveckling 
under det gångna året. Hans uthållighet är mycket bra vilket resulterade i guld på 
1500 frisim, silver på 800 frisim och 200 frisim. Hildur Andersson överraskade alla 
i final på 100 ryggsim och sänkte sitt personliga rekord med mer än en sekund och 
tog guld. Alva Landälv gjorde ett taktiskt bra lopp och simmade tills sig ett silver på 
200 bröst. Alan Jovic hade ett fantastiskt mästerskap och blev bättre och bättre dag 
för dag. Den sista dagen blev det silver på 400 medley och brons på 800 frisim. Att 
Niklas Andersson skulle bli ryggsimmare trodde man inte för något är sedan. På detta 
Sum-sim blev det silver på 100 ryggsim och brons på 100 fjäril för Niklas.

Tyra Littorin gjorde ett taktiskt bra lopp och persade på 200 frisim och simmade 
till sig en bronsmedalj, det blev även ett brons på 400 frisim.

När det blir dags för lagkapper då lyfter alltid HS-simmarna sig en nivå till. På detta 
Sum-sim tog vi 10 medaljer i lagkapper varav 9 guld. Vi vann samtliga lagkapper i 
yngsta och äldsta pojk-klasserna samt i klassen för de yngsta tjejerna. Killarna i yngsta 
klassen slog Sum-sim rekord på 4x200 frisim. I detta lag simmade Felix Tjärnberg, 
William Lundblad, Jacob Langell och Alan Jovic. I laget som tog guld på 4x100 
frisim simmade Felix Tjärnberg, Alan Jovic, Kasper Nygren och William Lundblad. 
I guldlaget på 4x100 medley simmade Olle Olsson, Alan Jovic, William Lundblad 
och Felix Tjärnberg. Här visade HS verkligen sin bredd genom att 2:a laget tog ett 
brons. I detta lag simmade Jacob Langell, Adam Juliusson, Niklas Andersson, Kasper 
Nygren. Yngsta tjejerna imponerade också genom att vinna alla lagkapperna. Tjejernas 
jämnhet gav utslag i lagkapperna.  I 4x100 frisim laget simmade Tyra Littorin, Elsa 
Andersson, Nina Podric och Liv Bexell. I 4x200 frisim laget simmade Tyra Littorin, 
Cajsa Wöhl, Elsa Andersson och Liv Bexell och i medleylaget på 4x100 medley 
simmade Hildur Andersson, Alva Landälv, Elsa Andersson och Tyra Littorin. Killarna 
i äldsta klassen tog överlägsna segrar i alla 3 lagkapperna. På 4x100 frisim vann 
Gustav Lind, Daniel Fischer, Oscar Elfers och John Brolin med drygt 6 sekunder. På 
dubbla distansen 4x200 frisim vann grabbarna med 11 sekunder. I detta lag simmade 
Henning Cederlund, Daniel Fischer, Oscar Elfers och John Brolin. I det segrande 
laget på 4x100 medley simmade Daniel Fischer, John Brolin, Jacob Söderberg och 
Oscar Elfers, denna lagkapp vann man med 5 sekunder. 

Svenska Ungdomsmästerskapen, kortbana i Umeå 6-8 december

Det blev en stor trupp även till årets Svenska Ungdomsmästerskap inomhus. Vi 
fick med 29 simmare till de individuella loppen och 4 lagsimmare. Truppen tog 22 
medaljer (7 guld, 9 silver, 6 brons). Vi vann klubbstriden, 296 poäng före Jönköpings 
Simsällskap.  Detta innebar att vi för 30:e gången i rad, alltså de senaste 15 åren, blev 
topp 3 på ett Sum-sim. 50 % av starterna resulterade i personliga rekord.

Liv Bexell hade en framgångsrik helg med bland annat två guld på 400 medley och 
200 rygg. I båda loppen visade Liv vilken bra slutspurt hon har i sina lopp. Liv visade 
sin uthållighet även på 800 frisim där hon tog ett silver. Henning Cederlund visade bra 
form och satte personliga rekord i sina 3 lopp. Detta resulterade i silver på 200 frisim, 
silver 400 frisim och brons 100 frisim. Felix Tjärnberg simmade bra och tog silver på 
200 medley och brons på 100 fjäril. Axel Vaide persade med hela 13 sekunder och tog 
silver på 800 frisim. Axel Auer gjorde ett fint lopp på 200 medley och tog silver. Alva 
Landälv gjorde stabilt lopp på 200 bröst och tog ett silver. William Lundblad slog 
personligt rekord på 200 frisim och tog brons, samma valör på medaljen blev det på 
400 frisim. Hugo Vaide gjorde en bra avslutning på 100 rygg och spurtade till sig ett 
brons. Niklas Andersson gjorde ett stabilt lopp på 200 rygg och höll ett jämnt tempo 
vilket resulterade i ett brons.

Att HS simmarna laddade lite extra när det blev dags för lagkapper det märktes 
även på årets Sum-sim. Tjejerna i yngsta klassen startade mästerskapet på ett strålande 
sätt och satte Sum-sim rekord direkt den första dagen. Distansen var 4x100 medley 
och i laget simmade Hildur Andersson, Alva Landälv, Liv Bexell och Vega Vollmer. 
Samma tjejer tog även guld på 4x100 frisim. Killarna i äldsta klassen vann 4x100 
frisim. I detta lag simmade William Lundblad, Jacob Söderberg, Axel Auer och 
Henning Cederlund. Även i denna åldersklass blev det guld i båda lagkapperna. I 
medleylaget simmade Hugo Vaide, Oliver Kock, Axel Auer och Henning Cederlund. 
Killarna i yngsta klassen tog guld i lagkappen på 4x100 frisim. I detta lag simmade 
Felix Tjärnberg, Niklas Andersson, Jacob Langell och Axel Vaide. I medleylagkappen 
hade samma killar en tuff kamp mot SK Neptun om segern. Killarna simmade 
jättebra men denna gång blev det en silvermedalj. Äldsta tjejerna sänkte sin tid från 
regionsfinalerna på 4x100 frisim och vann kampen om silvermedaljen i en rafflande 
duell mot MKK.

HS har starka lagkappstraditioner och det märktes även på årets Sum-sim. Killarna 
i äldsta klassen vann samtliga 3 lagkapper i överlägsen stil.  I 4x100 och 4x200 
frisimslagkapperna simmade Dante Vollmer, Daniel Fischer, William Kerman och 
Johan Rydahl. Deras tid på 4x100 frisim var dessutom Sum-sim rekord. Sum-sim 
rekord satte grabbarna även på 4x100 medley och i detta lag simmade Dante Vollmer, 
August Mathisen, Johan Rydahl och Daniel Fischer. Tjejerna i yngsta klassen gjorde 
en imponerande insats och vann 4x200 frisims lagkappen med 6 sekunder. I detta lag 
simmade Angelina Agrell, Emilia Nordén, Alice Persson och Tyra Littorin. Dessa tjejer 
tog även ett brons på 4x100 frisim. Grabbarna i yngsta klassen överraskade oss och 
tog en guldmedalj på 4x100 medley. Lagkappssimmarna i detta lag vara Alan Jovic, 
Kalle Edelhamre, Jacob Söderberg och William Lundblad. Tjejerna i äldsta klassen 
gjorde en riktigt bra lagkapp på 4x100 medley och tog ett silver. Lagmedlemmar var 
Alicia Johansson, Nelly Rasmusson, Clara Thomasson och Alicia Lundblad.
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Övriga tävlingar
 
Swim Open Stockholm (SOS) 12-15 apri

32 simmare plus tre tränare var i Stockholm och deltog på SOS. Tävlingen har ett 
riktigt tufft startfält med simmare från hela Europa. SOS är även den tävling som 
gäller för kval till sommarens mästerskap.

I den tuffa konkurrensen så lyckades många av våra simmare höja sig och slå till 
med personliga rekord. 

De simmare som blev uttagna till sommarns mästerskap blev:
VM-Louise Hansson (via en tävling i Canada) och Sophie Hansson (via en tävling i Canada)
NUM- Henning Cederlund
EJM-Daniel Fischer och Johan Rydahl
EYOF-Tyra Littorin

Mare-Nostrum 
Sophie Hansson deltog i två internationella tävlingar som en förberedelse för 

kommande VM. Mare Nostrum är namnet på en tour med tre tävlingar inom en 
vecka, vi valde att deltaga på två.

Det tävlades i Barcelona och i Canet. Sophie fick bra chanser att finslipa till sina 
simningar i det tuffa startfältet och fick möjlighet att simma försök och final. 

Simiadenfinal i Lund 25 maj
I denna tävling får de 24 snabbaste skånska simmarna i åldersklasserna 12 och 13 

år vara med. Till denna finaltävling kvalificerade sig 18 HS-simmare individuellt.  
Dessa simmare gjorde 55 individuella starter och 14 lagstarter. Medaljskörden blev 
8 medaljer (1 guld, 3 silver, 4 brons). De individuella medaljörerna på denna tävling 
blev Mika Rönndahl, Izabelle Agrell, Viggo Holst och Lucas Langell.

Nordiska Ungdomssimspelen (NUSS) i Västerås 2–3 februari
Även i år fick vår 12-åringar (födda 2007) åka till NUSS för att tävla i ny miljö mot 

andra simmare än hemma i Skåne. Detta var simmarnas första ”sova över tävling” 
vilket alltid är spännande. Vi åkte med en liten trupp på 7 simmare. Simmarna hade 
en bra helg med flera fina simningar och många roliga stunder tillsammans med sina 
kompisar.

Ullbergstrofén i Göteborg 26–28 april

Ullbergstrofén är en populär tävlingen med ett annorlunda upplägg. Man simmar 
försökssimningarna i 50m bassäng och finalsimningarna i 25m bassäng. Simmarnas 
form var strålande och det slogs mängder med personliga rekord, vilket resulterade i 
många finalplatser och medaljer. På lördagskvällen hann HS 47-mannatrupp med ett 
uppskattat besök på Liseberg.

Seriesim
Lag 1 som simmade i division 1, vann serien 2018-2019 för femtonde året i rad. 
Serien vanns med 511 poäng före Malmö KK. Efter två omgångar 2019-2020 leder 
Lag 1 med 268 poäng före SK Poseidon.
Lag 2 som simmade i division 2, vann serien 2018-2019. Serien vanns med 90,5 
poäng före Ängelholms Simsällskap. Efter halva serien 2019-2020 leder HS Lag 2 
med 108 poäng före Kristianstads SLS.

Läger
15-19 februari var 17 simmare från Mästerskapsgrupperna + SSY på läger i Jönköping.
14-17 mars var 24 simmare från T2-A3-T3 på läger i Borås.
5-7 april var 17 simmare från A4-T4 på läger i Falkenberg
22-29 april var 34 simmare från Mästerskapsgrupperna på läger i Torremolinos, Spanien. 
5-11 maj var 13 simmare från A2 på läger i Calella, Spanien. 
18-25 maj var 29 simmare från SSY-A1-T1 på läger i Torremolinos, Spanien.
14-16 juni var 18 simmare från A5-T5 på läger i Sjöbo. 
11-20 september var 10 simmare på läger i Calella, Spanien. 
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Masters
Masters årsberättelse 2019

Mastersgruppen har under 2019 haft ca 30 medlemmar. Träningsgruppen har 
tränat två kvällar i veckan, ons- och söndagar. Vi har varit 12-15 simmare som tränat 
tillsammans och i detta härlig gäng har vi simmare i olika åldrar mellan 21 och 65 år!  

Under året har masterssimmare också framgångsrikt deltagit i tävlingar, både på 
hemmaplan och i Finland. 

Tävlingar under året
Tävlingsåret 2019 inleddes i februari med Öppna Masters DM i Kungsbacka. HS-

simmarna stod för utmärkta prestationer, vilket ledde till åtta individuella segrar och två 
lagkappssegrar! Det var Marja Haglund (50fr, 400 fr och 50 fj), Bo Almqvist (100 fj, 
50 br och 100 ry) och Björn Johansson (50 fj och 100 me) som stod för de individuella 
prestationerna. I de segrande lagkappslagen (4 x 50 me och 4x50 fr) simmade Bo 
Almqvist, Marja Haglund, Björn Johansson, Sara och Ted Molin. 

Ett större gäng masterssimmare åkte istället till Lund några veckor senare för att tävla 
i Öppna Skånska Masters. Simmarna var framgångsrika och tog inte mindre än sjutton 
individuella segrar och tre segrar i lagkapperna. De som stod högst på pallen var Ellinor 
Wemmert (50 och 100 br, 50 fj), Pia Möller (50 fr och 50 fj), Helena Åberg (50 fr och 
50 fj), Mats Örth (100 fj och 50 ry), Leif Gellberg (50 br och 50 fj), Björn Johansson 
(100 fj, 50 fr och 50 fj), Lars Ericsson (50 ry) och Gustav Åberg-Lejdström (50 fr och 
50 fj). I det vinnande medleylaget (4x50) simmade Emil Möller, Mats Möller, Björn 
Johansson och Mats Örth. I frisimslagkappen (4x50) ställde HS upp med två herrlag 
som båda segrade i sina åldersklasser. I lag 1 simmade Gustav Åberg-Lejdström, Lars 
Ericsson, Mats Örth och Emil Möller och i lag 2 var det Björn Johansson, Leif Gellberg, 
Hans Birgander och Mats Möller som tog hem segern.

Fem simmare åkte till Eskilstuna i mars och deltog i Öppna svenska 
Mastersmästerskapen (kortbana). Simmarna hade verkligen lyckats toppa formen och 
tog inte mindre än elva medaljer! Björn Johansson tog guld på 50 meter fjärilsim. Det 
blev också fyra silvermedaljer genom Björn Johansson ( 50 och100 fr, 100 fj) och Sofi 
Isaksson (50br) samt fyra bronsmedaljer för Robert Jakubek (200 me, 400 och 1500 fr, 
100 ry). I lag tog gänget två bronsmedaljer genom Robert Jakubek, Bo Almqvist, Björn 
Johansson och Mats Örth (4x50 fr och 4x50 me).

I oktober åkte fyra simmare till Vanders i Finland för att tävla i Open Nordic Master 
(långbana). Bra simningar av Robert Jakubek, Bo Almqvist, Björn Johansson och Mats 
Örth ledde till fem individuella segrar och två lagkapssegrar (4x50 fr och 4x50 me)! 
Robert stod för tre av segrarna (200 me, 200 och 1500 fr), Björn och Bo tog varsin seger 
i 50 m fjäril respektive 200 m medley. Det blev också tre silvermedaljer (Robert-100 ry, 
Björn-100 fr och Bo-50 br) samt fem bronsmedaljer (Robert-200 me, 50 ry, Bo-100 fj, 
100 br och Björn 50 fr).

Tävlingsåret avslutades då Mastersgruppen traditionsenligt åkte över sundet och 
ställde upp i Åbne Köbenhavnske Masters. En trevlig, men intensiv endagstävling som 
alltid avslutas med uppskattat danskt gemyt på kvällen! Simmarna var framgångsrika 
och det blev fyra individuella förstaplaceringar  för HS del och simmarna som stod för 
de fina prestationerna var Nathalie Söderberg (50 br), Helena Åberg (50 fr och 50 fj) 
samt Richard Brink (50 ry). Ytterligare en guldmedalj blev det i 4 x 50 m medley mixed 
genom Richard Brink, Nathalie Söderberg, Björn Johansson och Anette Fröberg. 

Utbildning
Utbildningar 2019

190216 Tävlingsfunktionär    1
190317 Distriktsfunktionär    1
190325 Grundutbildning för tränare   3
190403 Grundutbildning för tränare   3
190411 Grundutbildning för tränare   1
190502 Grundutbildning för tränare   4
190822 Grundutbildning för tränare   3
190913 SI 7-13 år     4
191007 Grundutbildning för tränare   11
191024 Grundutbildning för tränare   2
191026 Tävlingsfunktionär    1
191030 SI 12-17 år     1
191113 Grundutbildning för tränare   3
190218-19 SA Gul     8
190220-21 SA Blå     8
190316-17 SA Gul     2
190316-17 Licenskurs Biomekanik&Simteknik 1
190316-17 Licenskurs Fortbildn. Starter&vändn. 4
190415-16 SA Gul     8
190417-18 SA Blå     10
190518-19 SA Blå     1
190518-19 Licenskurs Näringslära&Nutrition 1
191025-26 Licenskurs Land&Styrketräning  1
191108-10 Kursledarutbildning Simfunktionärer 2
191116-17 SI 2-8 år    2
191207-08 Simidrottsledare    6
  
Totalt antal personer under utbildning 2019  92
  
Vi har dessutom haft representanter vid följande:   
WADC 2019 i Lund 
Konferenser på Svenska Simförbundet och Skånes Simörbund  
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Helsingborgs Simsällskap har under året haft följande ordföranden:

1907 - 1915       Idmin Ågren

1916 - 1925       J.TH Hegardt

1926 - 1927       Gunnar Björklund

1928 - 1937       Nils Påhlsson

1937 - 1940       Johan Ekeroot

1941 - 1945       Bengt Linders

1946 - 1957         Helge Prawitz

1957 - 1958       Sten Nilvall

1958 - 1960       Berndt Börjesson

1961 - 1962       Lars Brunkman

1963 - 1968       Gert Stigborg

1968 - 1980       Stig Olsson

1980 - 1983       Gun Eskilsson

1984 - 1988       Nils Johansson

1989 - 1992       Lars Åberg

1992 - 1994       Nils Johansson

1995 - 1998       Birgitta Bergqvist

1998 - 1998       Per Olsson

1998 - 2013             Susanne Brokop

2013 -2017    Håkan Persson

2017-    Magnus Jälminger

Ordföranden
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Klubbrekord

Herrar 50-meters bassäng

50 frisim Christoffer Carlsen 22.64 2017

100 frisim sak Eliasson 49.36 2016

200 frisim Isak Eliasson 1.49.53 2016

400 frisim Kristian Kron 3.56.79 2016

800 frisim Kristian Kron 8.15.83 2016

1500 frisim Gustav Åberg Lejdström 15.52.75 2011

4x50 frisim Anders Rasmusson 1.34.38 1990

Jacob Andersson

Ola Lundbladh

Mats Rasmusson

4x100 frisim Isak Eliasson 3.27.1.46 2017

Jonas Holmström

Jacob Zeidler

Christoffer Carlsen

4x200 frisim Kristian Kron 7.25.24: 2016

Jonas Holmström

Christoffer Carlsen

RIsak Eliasson

50 bröstsim Erik Kähr 28.34 2017

100 bröstsim Gustav Persson 1.03.20 2019

200 bröstsim Gustav Persson 2.17.21 2018

50 ryggsim Jesper Björk 26,01 2016

100 ryggsim Jesper Björk 56.73 2016

200 ryggsim Kristian Kron 2.00.58 2013

50 fjäril Jesper Björk 23.99 2017

100 fjäril Jesper Björk 53.50 2016

200 fjäril Jesper Björk 1.58.49 2016

200 medley Christoffer Wallin 2.05.12 2009

400 medley Kristian Kron 4.22.94 2015

4x50 medley Ted Molin 1.48.90 1996

Arvid Bruhn

Joel Olausson

Martin Sjöbeck

4x100 medley Jesper Björk 3.44.77 2016

Jacob Zeidler

Christoffer Carlsen

GIsak Eliasson

Herrar 25-meters bassäng

50 frisim Christoffer Carlsen 21.67 2018

100 frisim Christoffer Carlsen 46.95 2017

200 frisim Christoffer Carlsen 1.43.32*** 2017

400 frisim Gustav Åberg Lejdström 3.47.28 2011

800 frisim Kristian Kron 7.49.83 2017

1500 frisim Kristian Kron 15.08,99 2011

4x50 frisim Christoffer Carlsen 1.28.25 2016

Erik Kähr

Isak Eliasson

Jonas Holmström

4x100 frisim Isak Eliasson 3.13.26 2016

Jonas Holmströ,

Jesper Björk

Christoffer Carlsen

4x200 frisim Christoffer Carlsen 7.07.07** 2016

Jesper Björk

Kristian Kron

Jonas Holmström

50 bröstsim Erik Kähr 27.17 2018

100 bröstsim Erik Kähr 1.00.68 2018

200 bröstsim MOlle Williamsson 2.12.91 2017

50 ryggsim Jesper Björk 24.41 2016

100 ryggsim Jesper Björk 52.92 2014

200 ryggsim Kristian Kron 1.54.60 2010

50 fjäril Christoffer Carlsen 23.43 2019

100 fjäril Jesper Björk 51.72 2016

200 fjäril Christoffer Wallin 1.55.55 2016

100 medley Christoffer Carlsen 53.90 2016

200 medley Christoffer Wallin 1.57.20 2009

400 medley Christoffer Wallin 4.10.93 2009

4x50 medley Jesper Björk 1.36.26 2018

Erik Kähr

Johan Rydahl

Christoffer Carlsen

4x100 medley Jesper Björk 3.34.19 2016

Erik Kähr

Christoffer Carlsen

CIsak Eliasson

*svenskt juniorrekord **svenskt seniorrekord

Damer 25-meters bassäng

50 frisim Louise Hansson 24.52 2015

100 frisim Louise Hansson 52.88 2015

200 frisim Louise Hansson 1.53.98 2015

400 frisim Louise Hansson 4.06.95 2013

800 frisim Rebecka Ekelund 8.32.19* 2016

1500 frisim Ebba Hallbäck 17.16.80 2015

4x50 frisim Louise Hansson 1.41.01 2015

Matilda Weiler

Sophie Hansson

Sandra Hafström

4x100 frisim Louise Hansson 3.39.73 2015

Sandra Hafström

Matilda Weiler

Sophie Hansson

4x200 frisim Sandra Hafström 7.59.77 2012

Rebecka Ekelund

Louise Hansson

Maria Lundahl

50 bröstsim Sophie Hansson 329.77** 2017

100 bröstsim Sophie Hansson 1.05.26* 2016

200 bröstsim Sophie Hansson 2.23.07 2017

50 ryggsim Hanna Rosvall 26.96 2019

100 ryggsim Hanna Rosvall 57.73 2019

200 ryggsim Hanna Rosvall 2.05.90* 2019

50 fjäril Louise Hansson 25.83 2012

100 fjäril Louise Hansson 56.56 2017

200 fjäril Johanna Sjöberg 2.09.25 1997

100 medley Louise Hansson 58.77* 2015

200 medley Louise Hansson 2.06.29** 2015

400 medley Louise Hansson 4.40.39 2013

4x50 medley Louise Hansson 1.50.61 2015

Sophie Hansson

Matilda Weiler

Sandra Hafström

4x100 medley Sandra Hafström 3.59.88 2015

Sophie Hansson

Louise Hansson

Matilda Weiler

Damer 50-meters bassäng

50 frisim Louise Hansson 25.15 2017

100 frisim Louise Hansson 54.62 2014

200 frisim Louise Hansson 1.58.45 2015

400 frisim Louise Hansson 4.14.00 2014

800 frisim Suzanne Nilsson 8.56.21 1987

1500 frisim Anna Kjällberg 17.47.69 2016

4x50 frisim Johanna Sjöberg 1.45.38** 1995

Helena Åberg

Therese Alshammar

Annika Nilsson

4x100 frisim Louise Hansson 3.48.40 2018

Sophie Hansson

Alicia Lundblad

Olivia Ülger

4x200 frisim Louise Hansson 8.20.19 2018

Alicia Lundblad

Matilda Weiler

Sophie Hansson

50 ryggsim Louise Hansson 29.12 2019

100 ryggsim Louise Hansson 1.00.35 2019

200 ryggsim Sandra Hafström 2.13.51 2012

50 bröstsim Sophie Hansson 30.72* 2018

100 bröstsim Sophie Hansson 1.07.53 2019

200 bröstsim Sophie Hansson 2.27.64 2019

50 fjäril Louise Hansson 25.84 2019

100 fjäril Louise Hansson 57.10 2019

200 fjäril Johanna Sjöberg 2.13.25 2018

200 medley Louise Hansson 2.12.72* 2015

400 medley Louise Hansson 5.08.77 2010

4x50 medley Therese Alshammar 1.58.49 1996

Emma Igelström

Johanna Sjöberg

Helena Åberg

4x100 medley Julia Stenhård 4.09.18 2018

Sophie Hansson

Louise Hansson

Alicia Lundblad

*svenskt juniorrekord **svenskt seniorrekord
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