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Dagordning
Dagordning vid Helsingborgs Simsällskaps årsmöte 9 april 2018, klockan 
18.00, Filbornaskolans aula
 

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 2018.
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Magnus Jälminger

V. Ordförande Anne Andersson

Kassör Helena Åberg

Sekreterare Charlotte Wallin

Ledamot Kristina Agrell

Ledamot Richard Nilsson

Ledamot Stefan Rosell

Ledamot Kent Härstedt

Ledamot Mats Möller

 
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 2018:
Antalet medlemmar är 5056 (2572 kvinnor/2484 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”. 

Styrelsen har förtydligat detta mål under föregående år. 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 bestämt oss för en ny organisation där ansvar och befogenheter 
går hand i hand. Det innebär att vi nu jobbar med 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 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.
Med denna organisation har vi fått en platt organisation att bygga vidare på inför 

de kommande åren.  När vi stänger böckerna för 2018 kan vi konstatera att vi har 
brutit de tre senaste årens negativa resultat och vi visar ett litet överskott.

Ny anläggning, 
Helsingborgs stad fattade under 2018 beslut om att utreda ett nytt bad med en 

50 meters bassäng beläggen på Oceanpiren. Från klubbens sida är vi givetvis glada 
åt att staden vill satsa på en ny bassäng, vi är dock förvånade över att man inte vill 
förlägga den intill vår befintliga Filborna Arena. En placering på Filborna hade gett 
oss otroliga samordningsvinster såväl med Filbornaskolan som har både lokalt och 
nationellt intag inom simning som för oss själva eftersom vi har större delen av vår 
verksamhet där. Simmarna på Filbornaskolan behöver tillgång till en 50 m bassäng 
i sin vardag och det gör det enklare att bassängen finns intill deras skola. För HS del 
hade det varit enklare att samordna verksamheten på ett ställe och det medför även 
betydligt lägre driftskostnad för kommunen. Ur ett geografiskt perspektiv så är det 
naturligt att lägga arenan i den axel där staden växer Maria staden, Drottninghög, 
Dalhem, Fredriksdal, Gustavslund och nu planeras även Östra Ramlösa, mitt i den 
axeln ligger Filborna. 

Vi hoppas att våra förtroende valda i kommunfullmäktige fattar ett klokt beslut 
i juni om att bygga Helsingborgs stads nya badsatsning på Filbornaområdet istället 
för på Oceanpiren. 

         forts. 
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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 gått 
ifrån att vara ”stödmedlem” till att träna och det är lika roligt varje gång att se att 
gymmet verkligen används av alla olika målgrupper.
Under året har även bolaget lagt stora resurser på att underhålla och förnya tekniken 
som ser till att allt ifrån ventilation till vattenrening fungerar. Strax innan jul fick 
den sista bassängen på Filborna den senaste vattenreningstekniken. Vi har nu på 
bassängsidan ett fullständigt moderniserat bad. Bolagets utveckling under 2018 
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.

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!

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 2018 utsågs till bästa simidrottsförening i Sverige. Nedan följer några av de 
saker som bidrog till detta. 

Helsingborgs Simsällskap (nedan kallat H.S) blev Sveriges bästa förening på Sum-
sim inne och ute, JSM inne och ute, SM ute och på SM inne blev vi 2:a. 

Vi hade deltagare på NUM i Riga, EJM i Helsingfors, EM i Glasgow, NM i 
Uleåborg och VM i Hangzhou. På de 6 nationella mästerskapen under året tog vi totalt 
126 medaljer, fördelade på 50 guld, 34 silver och 42 brons. Vi vann seriesimmet för 
fjortonde året i rad. Till Simiaden finalerna hade 29 HS-simmare kvalificerat sig. Vi 
hade simmare som deltog på följande inbjudningstävlingar utanför distriktet: Nordiska 
Ungdomssimspelen i Västerås, Ullbergstrofén i Göteborg, Race Days i Dortmund och 
Swim Open Stockholm. Många av våra simmare fick alltså vara ute och representera HS 
eller Sverige på många roliga och spännande tävlingar.

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

Helsingborgs Simsällskap fick under året en ny organisation där ansvar och 
befogenheter går hand i hand. H.S är nu organiserat med fem olika kommittéer direkt 
underställda styrelsen och det innebär även att vi tagit bort rollen som klubbdirektör. 
Kommittéerna har 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 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.
Arbetet med ny organisation och ett tydligt fokuserande på ekonomin i varje 

kommitté gör att vi bryter tre års negativa resultat inom H.S och uppvisar ett positivt 
resultat för 2018.
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Simkunnighet
Babysim/Minisim 2018

Under året har vi haft fem perioder med undervisning för barn mellan 3 mån och 1 
år samt två perioder för barn mellan 1 – 4 år. Antalet barn som deltagit i verksamheten 
var under våren 668 samt 701 under hösten.  Det är totalt drygt 901 medlemmar som 
deltagit i denna verksamhet under året. 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. Vi har haft ca 15 instruktörer som varit verksamma 
under året. Vi har deltagit på utbildningar samt gjort studiebesök i samband med 
konferenser för att kunna vidareutveckla verksamheten.

KIV/simskola
Vi har under året kunna erbjuda simskola till ca 1880 barn under vårterminen 

samt knappt 2000 under hösten. Totalt har ca 2300 barn deltagit i vår simskola 
under vår och höst.  Under hösten uppstod tyvärr vissa problem med instruktörer 
då verksamheten blev lidande. I slutet av höstterminen så erbjöd vi dessa barn fri 
intensivsimskola där det var ca 220 barn som deltog på denna. Ytterligare ca 150 
barn har deltagit i vår traditionella intensivsimskola vilken sker i slutet av varje vår 
samt hösttermin. 

Vi har under hösten inte haft möjlighet att bedriva så mycket privatundervisning 
som vi önskat pga brist på instruktörer då vi har prioriterat gruppaktiviteter framför 
privatundervisningen. 

Under dagtid har vi haft undervisning för drygt 200 förskolebarn. Vi har även 
bedrivit simverksamheten för Sally Bauer skolans alla årskurser, vissa i samarbete 
med personal från skolan. 

Sommarsimskolan 2018
Sommaren 2018 bjöd på ett fantastiskt väder och sommaren kom tidigt. Detta 

innebar att vi hade ett rekordstort deltagande på sommarsimskolan Under sommaren 
var det ca 730 barn som deltog i simskolan. Första perioden på Råå var som 
sommaren tidigare, endast två veckor lång, övriga perioder var tre veckor. De som 
gick simmärkestagning genomförde Hopp och dyk momenten på Citadellsbadet i 
Landskrona Inför sommaren 2018 har det skett en upprustning av utrymmena kring 
bassängerna på Råå Vallar. Nu finns det en glaskupol över undervisningsbassängen 
vilket bidrar positivt till undervisningsmiljön när vindarna blåser.

Samarbetet med att arrangera simskola med Arild byaråd fortsatte och under juli 
månad hade vi 41 barn som deltog i denna verksamhet

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 280 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.
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Ca 75 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. 

Även ledarrekrytering är ett ständigt pågående arbete. Genom rekryteringsträffar 
försöker vi att nå ut till de ungdomar som önskar att engagera sig i vår förening Under 
året har vi haft tre rekryteringsträffar där vi lyckats att engagera ca 30 nya ledare. Året 
avslutades som traditionen bjuder med Ledargala där det var ca 90 deltagare.  

Skolsimsundervisning
Under året har vi bedrivet skolsimsundervisning för elever i främst årskurs 2 

i Helsingborgs Kommun. Cirka 2 700 barn har deltagit i denna undervisning 
som bedrivits både på Filborna badet och Simhallsbadet på söder. Efterfrågan på 
skolsimmet ökar konstant eftersom Helsingborgs kommun växer.

6 års verksamhet 
I slutet av 2017 tog regeringen ett beslut att avsätta medel så att alla 6 åringar 

skulle erbjudas gratis simundervisning. I juli månad kom verksamheten i gång i 
kommunen. På Filbornabadet samt Simhallsbadet på Söder erbjöds 6 åringarna 
gratis simundervisning varje vardag under sommaren. 

När höstterminen kom skedde undervisningen genom att de förskolor som 
anmält sitt intresse kom med en klass vid 5 olika tillfällen. Eftersom intresset var 
stort och bassängytan är begränsad så var ekvationen inte helt lätt att få ihop. Tack 
vare upprustningen på Råå kunde vi under de tre första veckorna på höstterminen 
ha undervisning där varje förmiddag.  Från skolstart bedrevs även denna verksamhet 
på Simhallsbadet på Söder varje måndag- onsdag samt fredag förmiddag. På detta 
sätt kunde vi ta hand om alla de som anmält sitt intresse för denna undervisning. 

Medley
Medleyverksamheten riktar sig mot de barn och ungdomar som är simkunniga 

och som önskar att prova simning som idrott. Ca 275 barn har deltagit i det första 
steget Medleyhajen.

Medleyhajen simmar en gång i veckan och de deltar både Stjärnskottet som 
arrangeras en gång per termin tillsammans med andra Hajen grupper samt i 
Medaljjakten tillsammans med andra medleysimmare två gånger per termin. 

Steget efter Medleyhajen är M- grupper. Dessa simmar två gånger i veckan 
och vid ett av dessa tillfällen simmar man i ”boxar ”, dvs olika stationer där man 
fokuserar på olika delmoment i simningen.  Vid det andra träningstillfället simmar 
man som vanligt och förbättra tekniken i simningen. Ca 450 simmare har deltagit 
i M grupper under året.

Simträning (S-träning)
Simträningsspåret vänder sig till våra ungdomar som är födda 2007 eller tidigare. 

Här erbjuder vi simträning 1-3 gånger i veckan. Hit kommer man när man är 
färdig med Medleyverksamheten eller om man som tonåring vill börja simma! 
Simträningsspåret finns för dem som tycker att simningen är en fantastisk sport 
och vill fortsätta med detta så länge som möjligt.

Målsättningen för verksamheten är att skapa förutsättningar för att kunna träna 
och då utveckla både sin kondition men även sin simteknik. För att kunna göra 
detta krävs kontinuitet i träningen.

Det är inga tävlingskrav alls på Simträningsgrupperna, men möjligheten finns att 
tävla på våra medaljjakter. Inom S var det under 2018, 170st barn -och ungdomar 
som deltog i våra 14 grupper på kvällar och helger.

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 62 som deltagit i simskola 
och 234 i crawl/träningsgrupperna. Det har erbjudits träning både på morgon, 
lunch eftermiddag samt kvällstid.  
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Europa Mästerskapen (EM), Glasgow, Skottland, 3-9 augusti
Uttagna HS-simmare:
Louise Hansson (50m fjärilsim-100m fjärilsim-lag)
Sophie Hansson (50m bröstsim-100m bröstsim-200m bröstsim-lag)
Christoffer Carlsen (50m frisim-100m frisim-lag)

Uttagen tränare:
Sverker Maltesjö

Louise slog till med nya personligt rekord på 50m och 100m fjärilsim. Louise 
slutade som sexa på 100m fjärilsim. Sophie gjorde nytt svenskt juniorrekord på 50m 
bröstsim (30.72) och slutade som åtta. Christoffer Carlsen slog till med 48.23 på 
100m frisim i lagkappen på 4x100m medley där Sverige slutade som 8.or. 

Totalt blev det en hel del riktigt högpresterande lopp för våra simmare, Sophie 
simmade två finaler (50m-100m bröstsim), Louise simmade en final (100m 
fjärilsim) och semifinal på 50m fjärilsim. Christoffer simmade massa lagkapper och 
ju mer han simmade ju snabbare gick det.

Nordiska Mästerskapen (NM), Uleåborg, Finland, 7-9 december
Uttagna HS-simmare
Erik Kähr (50m bröstsim-100m bröstsim-lag)
Johan Rydahl (50m fjärilsim-100m fjärilsim-200m fjärilsim-lag)
Alicia Lundblad (50m fjärilsim-100m frisim-200m frisim-lag)

Uttagen tränare:
Sten Williamsson

Riktigt många bra lopp av HS- trion, alla kom hem med massa nya personliga 
rekord och medaljer. Bästa loppet var: Alicias 2.00 på 200m frisim, Eriks 27.1 på 
50m bröstsim (klubbrekord) och Johans 1.59 på 200m fjärilsim.

Världsmästerskapen i kortbana (VM), Hangzhou, Kina, 11-16 
december
Uttagna simmare:
Christoffer Carlsen (50m frisim-100m frisim-50m fjärilsim-lag).

Christoffer slog nytt personligt rekord på 50m frisim (21.67) och han var med 
i laget som gjorde svenskt rekord på 4x200m frisim och laget slutande som 8:a. 
Christoffer hade på andra sträckan finfina tiden 1.42.53.

Tävlingsverksamheten

Nu är det dags att sammanfatta ett fantastiskt simår. HS blev Sveriges bästa 
förening på Sum-sim inne och ute, JSM inne och ute, SM ute och på inne SM blev 
vi 2:a. Denna fantastiska bredd gjorde att vi blev 2018 års bästa Simidrottsförening.

Vi hade deltagare på NUM i Riga, EJM i Helsingfors, EM i Glasgow, NM i 
Uleåborg och VM i Hangzhou. På de 6 nationella mästerskapen under året tog vi 
totalt 126 medaljer, fördelade på 50 guld, 34 silver och 42 brons. Vi vann seriesimmet 
för fjortonde året i rad. Till Simiaden finalerna hade 29 HS-simmare kvalificerat sig. 
Vi hade simmare som deltog på följande inbjudningstävlingar utanför distriktet, 
Nordiska Ungdomssimspelen i Västerås, Ullbergstrofén i Göteborg, Race Days i 
Dortmund och Swim Open Stockholm. Många av våra simmare fick alltså vara ute 
och representera HS eller Sverige på många roliga och spännande tävlingar.

Landslagsuppdrag

Europa Junior Mästerskapen (EJM), Helsingfors, Finland, 4-8 juli
Uttagna HS-simmare:
Gustav Persson (50m bröstsim-100m bröstsim-200m bröstsim-lag)
Johan Rydahl (50m fjärilsim-100m fjärilsim-lag)
Uttagen tränare:
Sten Williamsson

Gustav slog till med ett nytt klubbrekord på 200m bröstsim, 2,17,21 och slutade  
som 13:e.

Johan Rydahl lyckades bäst på 100m fjärilsim där han simmade på 56,00. Bra 
erfarenheter för grabbarna emot Europas tuffa juniorsimmare.

Nordiska Ungdomsmästerskapen (NUM), Riga, Lettland, 14-15 juli
Uttagna HS-simmare: 
Angelina Agrell (100m frisim-200m frisim-lag)
Daniel Fischer (200m medley-400m medley-lag)

Bra och stabila simningar av båda våra debutanter i landslagsdräkten, 
båda HS-arna kom hem med medalj i lagkapp.
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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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Svenska Senior- och Juniormästerskap (25m) Stockholm, 14-18 
november
Bästa simklubb JSM och tvåa på SM
3 Guld-6 Silver-5 Brons på SM
3 Guld-5 Silver-8 Brons på JSM

 Ett makalöst mästerskap med andelen personliga rekord! Vi sammanställer 
alla våra mästerskap med hur många av loppen som genererar nya personliga rekord, 
och detta mästerskap är det klart bästa någonsin. En stor och hungrig trupp som ville 
simma snabbt, och så blev fallet. 
Coffe simmade hem fyra medaljer och lyckades VM-kvala på 100m frisim. Erik Kähr 
slog till med nytt klubbrekord på 50m bröstsim och slutade som tvåa, plus att han 
kvalade till Nordiska Mästerskapet (NM). Alicia Lundblad fick till en riktigt snabb 
200-ing frisim, och tog sin första individuella SM-medalj (blev även uttagen till NM). 
Isak som tog sina första medaljer på mästerskap i somras, fortsätter sitt 2018 med 
fler medaljer även på inomhusmästerskapet, 2 senior medaljer plus 3 juniormedaljer 
(varav två är guld).
 Grabbarna med Coffe, Jonas Holmström, Johan Rydahl och Jesper Björk tog 
SM-guld på två lagkapper, 4x200m frisim och 4x100m frisim. På juniorsidan lyckades 
Dennis Dukic, Gustav Persson och Stefan Varga knipa medaljer. På juniorsidan 
lyckades även grabbarna på 4x50m medley ta ett guld, de som simmade där var: 
Stefan Varga-Gustav Persson-Johan Rydahl-Daniel Fischer. Många av våra tjejer (har 
bara tjejer på juniornivå) simmade riktigt bra, det märktes i våra lag, i tuffa dueller 
så lyckades det simmas hem två bronsmedaljer. Johan Rydahl hade en bra helg med 
massa lopp individuellt men även i lag, och via hans snabba simningar under SM så 
blev han uttagen till NM.

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

Julia Stenhård
Guld: 50m ryggsim och 100m ryggsim
Brons: 200m fjärilsim

Victor Klingeryd-Jalamo
Brons: 200m fjärilsim

Isak Vikström
Silver: 1500m frisim och 800m frisim
Olle Williamsson
Silver: 400m medley
Brons: 200m bröstsim och 200m medley

Stefan Varga
Brons: 50m ryggsim och 100m ryggsim

Lagkapper
Guld:
4x100m medley, Julia Stenhård-Sophie Hansson-Alicia Lundblad-Olivia Ülger
Silver: 
4x100m frisim: Sophie Hansson-Alicia Lundblad-Olivia Ülger-Matilda Weiler
4x200m frisim: Olle Williamsson-Alexander Löfqvist-Isak Vikström-William Kerman
4x100m medley: Stefan Varga-Olle Williamsson-Victor Klingeryd-Jalamo-Daniel Fischer
4x200m frisim: Sophie Hansson-Alicia Lundblad-Olivia Ülger-Matilda Weiler
Brons:
4x200m frisim: Elias Hysing-Dante Vollmer-Stefan Varga-Dennis Dukic
4x100m frisim: Alexander Löfqvist-Stefan Varga-Isak Vikström-Daniel Fischer
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JSM-medaljörer
Silver: 100m fjärilsim

Isak Vikström:
Guld: 800m frisim och 1500m frisim
Brons: 400m medley

Dennis Dukic
Brons: 800m frisim

Gustav Persson
Brons: 50m bröstsim

Stefan Varga
Silver: 50m ryggsim
Brons: 100m ryggsim

Lagkapper:
Guld:
4x50m medley: Stefan Varga, Gustav Persson, Johan Rydahl, Daniel Fischer
Silver:
4x200m frisim: Johan Rydahl, Stefan Varga, Isak Vikström, Dennis Dukic
4x50m medley: Julia Stenhård, Nelly Rasmusson, Rebecca Hesslevik, Alicia  
Lundblad
4x50m medley: Stefan Varga, Gustav Persson, Johan Rydahl, Daniel Fischer
Brons:
4x50m frisim: Johan Rydahl, Daniel Fischer, Gustav Kroon, Stefan Varga
4x100m frisim: Angelina Agrell, Alicia Lundblad, Olivia Ülger, Clara Thomasson
4x100m frisim: Johan Rydahl, Daniel Fischer, Dante Vollmer, Stefan Varga
4x100m medley: Julia Stenhård, Nelly Rasmusson, Rebecca Hesslevik, Alicia 
Lundblad

SM-medaljörer
Christoffer Carlsen
Guld: 100m frisim
Silver: 50m fjärilsim
Brons: 100m fjärilsim och 200m frisim
Erik Kähr
Silver: 50m bröstsim

Alicia Lundblad
Brons: 200m frisim

Jesper Björk
Brons: 50m fjärilsim

Isak Vikström
Silver: 1500m frisim
Brons: 800m frisim

Lagkapper:
Guld: 
4x200m frisim: Johan Rydahl, Jesper Björk, Jonas Holmström, Christoffer Carlsen
4x100m frisim: Johan Rydahl, Jesper Björk, Jonas Holmström, Christoffer Carlsen
Silver: 
4x50m frisim: Christoffer Carlsen, Johan Rydahl, Jonas Holmström, Erik Kähr
4x50m medley: Jesper Björk, Erik Kähr, Johan Rydahl, Christoffer Carlsen
4x100m medley: Stefan Varga, Erik Kähr, Jesper Björk, Christoffer Carlsen
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Svenska Ungdomsmästerskapen, långbana i Malmö, 27 juni-1 juli
Till årets Svenska ungdomsmästerskap utomhus var 42 st. simmare individuellt 

kvalificerade och 5 simmare var kvalificerade för att simma lagkapper, totalt 47 
simmare. Vi tog 28 medaljer (11 guld, 7 silver, 10 brons). Vi vann klubbstriden, 205 
poäng före Malmö Kappsimningsklubb. Truppen slog personliga rekord på 51 % av 
distanserna man tävlade på.

William Kerman visade vilken fantastisk uthållighet han har genom att vinna 1500 
frisim och 400 medley, ta silver på 200 fjäril och ett brons på 200 frisim. Det var 
dessutom personliga rekord på de fyra medaljloppen. August Mathisen har haft en 
stark utveckling på sitt bröstsim under det gångna året. August tog guld på både 
100 och 200 bröstsim och slog dessutom sina personliga rekord. Alicia Lundblad 
visade bra form och tog guld på 400 frisim, silver på 100 frisim och ett brons på 100 
fjäril. På frisimsdistanser var det personliga rekord för Alicia. Detta innebar att Alicia 
tog en medalj av varje sort, vilket inspirerade hennes bror William Lundblad till att 
göra samma sak. William tog guld på 100 fjärilsim, silver på 400 frisim och brons 
på 100 frisim. Medaljerna togs dessutom på samma distanser. Tyra Littorin hade en 
tuff fight på 400 frisim. Tyra sänkte sitt personliga rekord med 4 sekunder och tog 
silver. Alice Persson gjorde två fina ryggsimslopp på personliga rekord och tog silver 
på 200 ryggsim och brons på 100 ryggsim. Johan Rydahl tog ett delat silver i den 
mycket jämna och spännande finalen på 100 frisim.  Angelina Agrell gjorde ett fint 
lopp på 100 frisim. Angelina simmade under minuten för första gången i långbassäng 
och tog brons. Emilia Nordén gjorde ett jämnt och taktiskt bra lopp på 1500 frisim 
och tog brons. Dante Vollmer visade att han behärskar alla simsätt på ett bra sätt 
och tog brons på 200 medley. Liv Bexell tävlade mot ett år äldre konkurrenter, men 
lyckade ändå att ta ett brons på 100 ryggsim. Telma Maltesjö simmade ett jättebra 
200 bröstsimslopp och simmade under 2,40 för första gången och tog brons.

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.

Svenska Ungdomsmästerskapen, långbana i Malmö, 27 juni-1 juli
Det blev en stor trupp även till årets Svenska Ungdomsmästerskap inomhus. Vi 

fick med 26 simmare till de individuella loppen och 6 st. lagsimmare. Truppen tog 22 
medaljer (13 guld, 4 silver, 5 brons). Vi vann klubbstriden, 209 poäng före Malmö 
Kappsimningsklubb.  Detta innebar att vi för 28:e  gången i rad blev topp 3 på ett 
Sum-sim. 60 % av starterna resulterade i personliga rekord.

Felix Tjärnberg hade en fantastisk helg i Stockholm och tog 4 st. guldmedaljer 
och satte personliga rekord på alla lopp han simmade. Guldmedaljerna tog han 
på 100 fjärilsim, 100 ryggsim, 100 frisim och 200 medley. Daniel Fischer sänkte 
det personliga rekordet med 3 sekunder på 200 medley och tog guld. Daniel tog 
dessutom silvermedaljer på 100 frisim och 200 frisim. William Lundblad tillhörde 
också simmarna som besökte prispallen många gånger. William vann en tuff fight på 
100 fjäril och simmade under 59 sekunder för första gången. Han var i en stålande 
form under mästerskapet och tog ett silver på 200 medley och ett brons på 800 frisim. 
Liv Bexell visade än en gång vilket fighter hon är när det verkligen gäller. Satte pers 
med 6 sekunder på 400 frisim och tog guld. På 100 fjäril blev det 2 sekunders pers 
och ett brons. Alva Landälv har haft en stark utveckling under höstterminen och 
simmade till sig en fin silvermedalj på 100 bröstsim. Tyra Littorin gjorde ett taktiskt 
bra lopp vilket resulterade i ett nytt pers och en bronsmedalj på 200 frisim. Niklas 
Andersson simmade under 1,12 på 100 bröstsim och knep ett brons i den jämna 
finalen. Även på 100 fjärilsim lyckades Niklas kämpa till sig en bronsmedalj i den 
tuffa konkurrensen.

HS-simmarnas härliga inställning till lagkappssimningar märktes även på detta 
mästerskap. På ett Sum-sim slåss man om 8 st. lagkappstitlar och 6 st. av dessa vann 
HS. Imponerande! Killarna i äldsta klassen vann 4x100 medley på ett nytt Sum-
sim rekord. I detta lag simmade Daniel Fischer, John Brolin, Jacob Söderberg och 
Oscar Elfers. Killarna vann även lagkappen över 4x100 frisim. I detta lag simmade 
John Brolin, Daniel Fischer, Henning Cederlund och Oscar Elfers. Killarna i yngsta 
klassen ville inte vara sämre utan även de slog ett nytt Sum-sim rekord på 4x100 
medley. Simmare i detta lag var Olle Olsson, Alan Jovic, William Lundblad och Felix 
Tjärnberg. Även i frisimslagkappen på 4x100 tog de guld och här simmade William 
Lundblad, Olle Olsson, Kasper Nygren och Felix Tjärnberg. Guld i båda lagkapperna 
blev det även för de yngsta tjejerna. I guldlaget på 4x100 medley simmade Liv Bexell, 
Alva Landälv, Elsa Andersson och Tyra Littorin. I guldlaget på 4x100 frisim simmade 
Elsa Andersson, Tyra Littorin, Nina Podric och Liv Bexell.
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Swim Open Stockholm (SOS) 5-8 april
22 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 sommarens mästerskap blev:

EM- Christoffer Carlsen, Louise Hansson (via en tävling i USA) och Sophie Hansson
NUM- Daniel Fischer och Angelina Agrell
EJM-Gustav Persson och Johan Rydahl

Mare-Nostrum 
Sophie Hansson, Louise Hansson och Christoffer Carlsen deltog i två internationella 
tävlingar som en förberedelse för kommande EM. Mare Nostrum är namnet på en 
tour med tre tävlingar inom en vecka, vi valde att delta på två.
Det tävlades i Barcelona (13-14/6) och i Monaco (16-17/6). Simmarna fick bra 
chanser att finslipa till sina simningar i det tuffa startfältet och fick möjlighet att 
simma försök och final. 

Seriesim
Lag 1 som simmade i division 1, vann serien 2017-2018 för fjortonde året i rad. 
Serien vanns med 419,5 poäng före Malmö KK. Efter två omgångar 2018-2019 leder 
Lag 1 med 267,5 poäng före SK Triton.
Lag 2 som simmade i division 2, blev tvåa säsongen 2017-2018 efter en tuff fight 
mot Ängelholms Simsällskap.  Ängelholm vann serien 3,5 poäng före HS Lag 2. Efter 
halva serien 2018-2019 ligger HS Lag 2 tvåa, 40 poäng efter Ängelholms Simsällskap.
 
Läger
5-12 januari var 38 simmare från Mästerskapsgrupperna på läger på Lanzarote, Spanien. 
12-19 mars var 26 simmare från Mästerskapsgrupperna på läger på Torremolinos, Spanien. 
16-18 mars var 23 simmare från A4-T4 på läger i Borås.
6-8 april var 16 simmare från A5-T5 på läger i Jönköping.
6-12 maj var 14 simmare på läger i Calella, Spanien. 
10-17 maj var 22 simmare från A1-A2 på läger på Mallorca, Spanien.
31 maj-3 juni var 12 simmare från T1-T2 på läger i Örebro.
15-17 juni var 18 simmare från A6-T6 på läger i Sjöbo. 
10-18 september var 14 simmare på läger i Calella, Spanien. 

Övriga tävlingar
 
Simiadenfinal i Lund 20 maj

I denna tävling får de 24 snabbaste skånska simmarna i åldersklasserna 12 och 13 
år vara med. Till denna finaltävling kvalificerade sig 29 st. HS-simmare individuellt.  
Dessa simmare gjorde 94 individuella starter och 19 lagstarter. 

Medaljskörden blev 16 medaljer (9 guld, 4 silver, 3 brons). De individuella 
medaljörerna på denna tävling blev Liv Bexell, Alva Landälv, Hildur Andersson, 
Izabelle Agrell, Niklas Andersson och Jacob Langell. 

Nordiska Ungdomssimspelen (NUSS) i Västerås 2-3 februari
Nytt för i år var att vi för första gången valde att åka till NUSS med våra 12 

åringar (födda 2006). Detta var simmarnas första ”sova över tävling” vilket alltid är 
spännande. Vi åkte med en liten trupp på 11 simmare. Simmarna hade en bra helg 
med flera fina simningar och många roliga stunder tillsammans med sina kompisar.

Race Days i Dortmund 3-4 mars
Vi har haft som tradition att åka till ISM Berlin. Tyvärr har de lagt ner Berlintävlingen 

och därför ville vi prova en ny tävling. Denna gång åkte vi till Dortmund med en 
43 manna trupp. Tävlingen höll inte samma klass som Berlintävlingen, men det är 
nyttigt att tävla utomlands mot simmare som man inte känner till. Tävlingen gick i 
50m bassäng och det sattes mängder av personliga rekord.

Ullbergstrofén i Göteborg 27-29 april
I år var det åter dags att åka till den populära Göteborgstävlingen Ullbergstrofén. 

Tävlingen har ett annorlunda upplägg med försökssimningarna i 50m bassäng och 
finalsimningarna i 25m bassäng. Simmarna visade god form och vi fick många 
finalister och medaljörer på tävlingen, trots den tuffa konkurrensen. På lördagskvällen 
hann HS 50 mannatrupp även med ett uppskattat besök på Liseberg.
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Utbildning
Utbildningar 2018

180113-14 Simlinjeassistent Gul 1
180210  Plattformen 4
180326-27 Simlinjeassistent Gul 3
180328-29 Simlinjeassistent Gul 6
180328-29 Simlinjeassistent Blå 2
180421  Plattformen 1
180505-06 Simlinjeassistent Blå 5
180505-06 Babysimsinstruktör 3
180526-27 Siminstruktör 12-17 2
180526-27 Licenskurs Bredd Parasim 2
180526  Plattformen 3
180618-19 Simlinjeassistent Gul 2
180806-09 Siminstruktör 7-13 1
180814-17 Siminstruktör 12-17 2
180915-16 Siminstruktör 7-13 1
181031-1101 Simlinjeassistent Blå 1
181124  Plattformen 4
2018-/2019 Siminstruktör 2-8 2
  
Totalt antal personer under utbildning 2018  45
  
Vi har dessutom haft representanter vid följande:   
Nordisk Simlärarkonferens i Finland  
Nordiska Babysimskonferensen på Island  
Skånesims Studieresa till Norge  
Skåne Idrottens Barnkonvention  
WADC 2018 i Lund  
Konferenser på Svenska Simförbundet och Skånes Simörbund  

Masters
Masters årsberättelse 2018

Masters träningsgrupp har under 2018 haft ca 25 medlemmar. Under det gångna 
året har vi varit 12-15 simmare som tränat vid våra kvällspass, ons- och söndagar.

Tävlingar under året
Tio simmare inledde mastersgruppens tävlingsår genom att delta i Öppna 

Masters -DM i Kungsbacka i januari. HS-simmarna var framgångsrika och tog tjugo 
individuella segrar och fyra lagkappssegrar. Simmarna som tog förstaplatser var Anette 
Fröberg (100 br, 100 fj, 100 fr och 100 medley), Pia Möller (50 fj), Ellinor Wemmert 
(50 br), Marja Haglund (50 br), Sonja Haglund (50 ry), Björn Johansson (50 fr, 100 
fr, 50 fj, 100 fj och 100 medley), Axel Andersson (50 br, 100 br och 100 medley), 
Robert Jakubek (200 fr och 100 me), Kent Hamberg (200 fr) och Björn Svensson 
(100 medley). Det blev också ädlaste valör i fyra lagkapper ( 4 x50 medley mix HS 
Oldies och HS Youngies, 4x 50 fr mix HS Medel och HS Youngies).

I februari åkte ett gäng till Högevallsbadet i Lund och tävlade i Skånska Öppna 
Masters-DM. Bra simningar resulterade i tolv individuella segrar genom Nina 
Wahlberg (100 fj, 50 fr, 50 ry och 100 ry), Marja Haglund (100 fr, 100 br), Sonja 
Haglund (100 fj), Björn Johansson (50 fj, 100 fj), Robert Jakubek (100 fj), Mats 
Örth (50 fr) och Mats Möller (50 fr). Dessutom tog de hem tre lagkappssegrar i 4x50 
medley herrar, 4x50 fr damer och 4x50 fr herrar!

Fem simmare åkte till Jönköping i mars för att tävla i Masters-SM (kortbana). 
Nina Wahlberg och Björn Johansson var framgångsrika och tog sex guldmedaljer 
tillsammans, Nina ( 1500 fr, 50 ry, 100 ry och 200 ry) och Björn ( 50 fj och 100 fj).

I oktober åkte sexton masterssimmare till Hylliebadet i Malmö för att simma 
Nordic Open Masters. Resultatet blev tretton individuella segrar och två segrar 
i lagkapper! Simmarna som tog medaljer av ädlaste valör var Nina Wahlberg (100 
ry och 400 medley), Helena Åberg (50 ry), Anette Fröberg (400 medley), Ellinor 
Wemmert (200 ry), Bo Almqvist (50 fr, 100 br och 400 medley), Björn Johansson 
(50 fj och 100 fr), Perica Milos (100 fr och 400 fr) och Mats Örth (100 ry). Herrarnas 
lagkappslag segrade i både 4x50 fr och 4x50 medley. I lagen simmade Mats Örth, 
Björn Johansson, Robert Jakubek och Bo Almqvist.

Tävlingsåret avslutades med Åbne Kobenhavnske Masters i November. Nio simmare 
åkte till Danmark för att simma en intensiv endagstävling som traditionsenligt 
avslutas med en trevlig fest. För helsingborgarnas del blev det fem individuella segrar 
genom Nina Wahlberg (50 ry och 100 ry), Leif Gellberg (50 br och 100 medley) samt 
Richard Nilsson (50 br).
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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 Henrik Sjöholm 23.32 2006

100 frisim Christoffer Carlsen 50.07 2015

200 frisim Isak Eliasson 1.50.96 2015

400 frisim Gustav Åberg Lejdström 3.56.80 2014

800 frisim Gustav Åberg Lejdström 8.20.20 2012

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 Gustav Åberg Lejdström 3.27.84 2015

David Ernstsson

Jonas Holmström

Efrem Ghirmai

4x200 frisim Gustav Åberg-Lejdström 7.32.32 2009

Henrik Sjöholm

Christoffer Wallin

Rickard Vagerstam

50 bröstsim Joel Falk-Hansson 29.28 2015

100 bröstsim Joel Falk-Hansson 1.04.40 2015

200 bröstsim Gustav Persson 2.17.21 2018

50 ryggsim Jesper Björk 26,29 2015

100 ryggsim Jesper Björk 56.73 2015

200 ryggsim Kristian Kron 2.00.58 2013

50 fjäril Jesper Björk 24.58 2015

100 fjäril Jesper Björk 53.63 2015

200 fjäril Jesper Björk 1.58.59 2015

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 Kristian Kron 3.49.76 2011

Johannes Kärki

Daniel Lundahl

Gustav Åberg Lejdström

Herrar 25-meters bassäng

50 frisim Christoffer Carlsen 21.67 2018

100 frisim Christoffer Carlsen 47.38 2015

200 frisim Christoffer Carlsen 1.45.33 2015

400 frisim Gustav Åberg Lejdström 3.47.28 2011

800 frisim Kristian Kron 7.49.83 2015

1500 frisim Gustav Åberg Lejdström 15.18.56 2011

4x50 frisim Christoffer Carlsen 1.28.33 2015

Isak Eliasson

Fabian Steen

Jonas Holmström

4x100 frisim Christoffer Carlsen 3.14.11 2015

Isak Eliasson

Kristian Kron

Jonas Holmström

4x200 frisim Jonas Holmström 7.07.49** 2015

Christoffer Carlsen

Isak Eliasson

Kristian Kron

50 bröstsim Erik Kähr 27.17 2018

100 bröstsim Erik Kähr 1.00.68 2018

200 bröstsim Martin Persson 2.13.10 2010

50 ryggsim Jesper Björk 24.60 2014

100 ryggsim Jesper Björk 52.92 2014

200 ryggsim Kristian Kron 1.54.60 2010

50 fjäril Jesper Björk 24.15 2014

100 fjäril Jesper Björk 52.49 2014

200 fjäril Christoffer Wallin 1.56.28 2009

100 medley Daniel Lundahl 55.01 2011

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 Kristian Kron 3.36.38 2015

Olle Williamsson

Jesper Björk

Christoffer Carlsen

*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* 2015

1500 frisim Johanna Palmkvist 17.36.93 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 30.27* 2015

100 bröstsim Sophie Hansson 1.05.28* 2015

200 bröstsim Sophie Hansson 2.24.76 2015

50 ryggsim Louise Hansson 26.98 2015

100 ryggsim Louise Hansson 57.74 2015

200 ryggsim Sandra Hafström 2.07.22 2010

50 fjäril Louise Hansson 25.83 2012

100 fjäril Louise Hansson 57.74 2015

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 25.59 2015

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 18.16.56 2005

4x50 frisim Johanna Sjöberg 1.45.38 1995

Helena Åberg

Therese Alshammar

Annika Nilsson

4x100 frisim Louise Hansson 3.498.40 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 29.50 2014

100 ryggsim Louise Hansson 1.01.21 2018

200 ryggsim Sandra Hafström 2.13.51 2012

50 bröstsim Sophie Hansson 30.72* 2018

100 bröstsim Sophie Hansson 1.07.77* 2015

200 bröstsim Sophie Hansson 2.32.46 2015

50 fjäril Louise Hansson 26.11 2018

100 fjäril Louise Hansson 57.99 2018

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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Filborna Arena

Verksamheten fortsätter att utvecklas i hela anläggningen. Utbyggnaden med ny 
yogasal har gjort det möjligt att erbjuda ett ännu större utbud för våra gymgäster. 722 
047 inpasseringar gjordes under året (2017 – 723 806 inpasseringar). Den marginella 
minskning får förmodligen tillskrivas den extremt varma sommaren som 2018 bjöd på.

De senaste årens få men stora renoveringsobjekt har under 2018 ersatts av många 
mindre reperations- och underhållsåtgärder efter behov. I driften fokuseras på 
energieffektivisering löpande.

Stort tack till alla som dagligen gör stora insatser för att säkerställa att vi kan erbjuda 
HS medlemmar, tävlingsdeltagare, badgäster och gymbesökare en välkomnande och 
positiv upplevelse vid besöken i Filborna Arena.

Per Kersmark
VD – Filborna Arena



Helsingborgs Simsällskap
Filbornavägen 105
256 61 Helsingborg

Tel. 042-450 84 00

www.hssim.com
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