
2017
Verksamhetsberättelse



2                HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Dagordning 3

Styrelseberättelse 4

Ordförande har ordet 5

Babysim/Simskola 7

Medley 9

Tävlingsverksamheten 10

Masters 22

Vuxenverksamheten 24

Utbildning 25

Tävlingskommitén 26

Ordförande 1907 - 2014 28

Klubbrekord 30

Klubbdirektören har ordet 32 

Filborna Arena 2017 33 

Innehåll



          HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017                                3

Dagordning vid Helsingborgs Simsällskaps årsmöte 17:e april 2018, 
klockan 18.00, Filbornaskolans Aula.
 

1. Mötets öppnande.  

2. Fastställande av röstlängd för mötet.   

3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

6. Val av två protokolljusterare och rösträknare. 

7. a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 

 b) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och   

 resultaträkning). 

8. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter för medlemsåret 2019. 

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

12. Val av  

 a. Ordförande.

 b. b) Styrelseledamöter för en tid av två år.   

 c. Två revisorer för en tid av ett år.  

 d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.   

13. Utmärkelser. 

14. Övriga frågor. 

15. Årsmötets avslutning. 

Efter årsmötet samlas styrelsen för konstituerande sammanträde.

Dagordning
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Styrelsen för Helsingborgs Simsällskapfår härmed avge sin verksamhets- 
och förvaltningsberättelse för 2017.
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Magnus Jälminger

Vice ordförande Charlotta Hesslevik

Kassör Alice Wallhoff

Sekreterare Charlotte Wallin

Ledamot Anne Andersson 

Ledamot Helena Åberg 

Ledamot Johan Nordh

Ledamot Kent Härstedt

Ledamot Mats Möller

 
Styrelsemöten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 st protokollförda möten.
 
Revisorer har under verksamhetsåret varit: 
Lars Starck
Max Ballin
 
Valberedning har utgjorts av:
Susanne Erlandsson, Agneta Edvinsson, Jörgen Hallberg.
 
Medlemsantalet 2017:
Antalet medlemmar är 5 106 varav 2 573kvinnliga och 2 8533 manliga.
 
Medlemsavgifter:
Enskild medlem senior 300 kr/år - under 18 år 200 kr/år
Familjemedlem 450 kr/år
 

 Styrelsen

Styrelseberättelse
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I Helsingborgs simsällskap arbetar vi efter devisen ”För alla - före alla an-
dra”. Styrelsen har förtydligat detta mål under föregående år så att den 
övergripande målsättningen utgår ifrån att vi skall få så många som möjligt 
att lyckas med sina mål för simkursen eller i sitt tävlande för klubben. Det 
innebär även att vi idag bedriver parasimning som en naturlig del av vår 
ordinarie verksamhet.

När det gäller årets styrelsearbete så har fokus legat på att hitta en ny 
klubbdirektör för att leda verksamheten framåt. Vi slog tidigt fast att vi be-
hövde en tydlig ledare som kunde hjälpa oss att utveckla den röda tråden 
i verksamheten. I slutet av året rekryterade vi Ted Kideborn. Han har en 
spännande bakgrund där han senast kommer från Pedagogpoolen som 
regionchef. Han har dessutom simmat aktivt för Helsingborg Simsällskap i 
nästan tjugo år.

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

Det är glädjande att Helsingborg fortsätter att växa men det innebär även 
att vi för varje år får svårare att lyckas ta hand om och utbilda barn i simkun-
nighet. Tittar vi tillbaka på de senaste 25 åren när HS har hjälpt kommunen 
med den kommunala simskolan så kan vi idag konstatera att vi bara har 
möjlighet att erbjuda skolorna hälften av den simundervisning som vi kunde 
för tjugo år sedan. Anledningen är att vi inte har tillräckligt med bassän-
gyta. Det behövs därför omgående mer bassängyta för att vi skall kunna 
bedriva en bra simskola och för att våra simmare skall kunna träna i en 50 
meters bassäng. 

Helsingborgs stad startade förra året en utredning för att titta på kapaci-
teten av bassängyta i Helsingborg. Vi har under året träffat dem ett antal 
gånger för att diskutera hur vi ser på frågan och vikten av att mer yta kom-
mer till i anslutning till Filborna Arena, det är en bra dialog. Där vi hoppas att 
kommunen fattar något inriktningsbeslut under året.

 När HS 1992 tog över driften av Filborna badet hade vi en dröm att en 
gång i tiden kunna ta över anläggningen. Den drömmen har blivit verk-
lighet som många redan vet. Att själv kunna disponera sin anläggning 
skapar fantastiska möjligheter att maximalt kunna utnyttja anläggningen 
för simning såväl som friskvård i vårt gym. Vi driver både Gym och simhall i 
ett bolag som vi kallar Filborna Arena. Detta bolag ägs till 100 % av 
Helsingborgs Simsällskap.

Ordförande har ordet
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Att driva en simhall är ingen verksamhet som går plus därför har vi ett avtal 
med kommunen och bedriver gymmet för att det skall gå runt. Jag tänkte 
berätta lite om hur det hänger ihop.

Helsingborgs Stad betalar idag ca 10 miljoner till HS. För det får kommunen 
disponera en sporthall alla dagar i veckan dagtid som kvällstid, som de i sin 
tur hyr ut till bland annat Filborna skolan och OV Handboll. Utöver det be-
driver vi simskola för alla skolor i Helsingborg – såväl kommunala som fristå-
ende. I uppdraget ingår även att badet skall vara öppet för allmänheten 
med låga priser för att så många som möjligt skall kunna gå och bada. Vi 
använder även en del överskottet från gymmet på ca 3-4 miljoner för att 
simhallarna skall gå runt. Resterande överskott går till att betala av på 
lånen vi tog när vi köpte anläggningen.

Så varje gång du köper något i shopen eller går på gymmet eller simmar så 
är du med och bidrar till att vi kan utveckla Helsingborgs simsällskap

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 det 
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
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Babysim/Minisim
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 646 samt 680 under hösten.  Det är 
totalt drygt 920 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. 
Under sommar och juluppehåll har vi haft ”drop-in tider ” för våra kursdel-
tagare i Multibassängen på Filbornabadet. Instruktörerna som jobbat med 
denna verksamhet har varit ca 15. Under året har vi deltagit på utbildningar 
samt olika fortbildningar. Vi har haft besök av Judy Watts som har föreläst 
om undervisning för barn mellan 2–4 år, detta har skett i samarbete med 
Skånes Simförbund. 

KIV/simskola
Vi har under året kunna erbjuda simskola till ca 1850 barn under vårterminen 
samt ca 1900 under hösten. Totalt har ca 2300 barn deltagit i vår simskola 
under vår och höst. Ytterligare 230 barn har deltagit i vår intensivsimskola 
vilken sker i slutet av varje termin. 
Utvecklingsarbetet med olika former av siminlärning sker kontinuerligt. Den 
förändring av återanmälningsrutinen som vi gjorde hösten 2016 har utvär-
derats. Ca 60 % av berörda medlemmar svarade och av dessa så var mer 
75% nöjda med de nya rutiner som vi infört både när det gäller förfaringssätt 
samt tidpunkter på dagen då vi öppnar bokningarna. 
Under de senare åren har vi märkt en ökad efterfrågan på privatundervis-
ning. 
 
Under dagtid har vi haft undervisning för drygt 200 förskolebarn. Vi har även 
bedrivit simverksamheten för Sally Bauers skolans alla årskurser, vissa i samar-
bete med personal från skolan.

Sommarsimskolan 2014

Årets sommarsimskola innebar nya utmaningar. Då två av bassängerna på 
Filbornabadet genomgick en större renovering så kunde vi enbart erbjuda 
de nivåer i simskolan där undervisningen sker i arenabassängen eller multi-
bassängen. Detta innebar att vi fick möjlighet att bedriva sommarsimskola 
på Söderbadet. Där kunde vi ha alla nivåer i simskolan.
Eftersom sommarlovet var något kortare än tidigare år innebar det att pe-
rioderna på sommarsimskolan var olika långa. Den första perioden på Råå 
varade i två veckor övriga varade som tidigare tre veckor. 

Babysim/Simskola
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Under sommaren var det ca 670 barn som deltog i simskolan. De som gick 
simmärkestagning genomförde Hopp och dyk momenten på Citadellsba-
det i Landskrona 
Nytt för året var att vi i samarbete med Arilds byaråd hade simskola under 
juli månad i Arild. Drygt 20 barn deltog i denna verksamheten. 

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 sommar-
lovet arrangerade vi AquaCamp men då bassängtillgången var begrän-
sad kunde inte vi erbjuda lika många platser som tidigare år. Totalt har ca 
250 barn deltagit på aktiviteterna som vi erbjudit under lovet.

Ca 75 instruktörer har varit aktiva i den verksamhet som mest bedrivits på Fil-
bornabadet samt Simhallsbadet.  Alla instruktörer har genomgått en intern-
utbildning 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 rekryte-
ringsträffar 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.  

Vi har även varit representerade på USSSA konferens i Orlando där.

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. 
Även denna verksamhet påverkades av renoveringen på Filborna. De sista 
5 veckorna på vårterminen bedrevs på Söderbadet. 

Vill framföra ett stort tack till Söderbadet som gjort det möjligt för oss att 
genomföra stora delar av vår verksamhet då bassängerna på Filborna re-
noverades. Vill även tack Filborna Arena för att vi fick vara med och på-
verka under vilken period som renovering skulle ske samt att den trots flera 
komplikationer kunde hålla tidsplanen.
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Medley
Medleyskolan riktar sig till barn som avklarat Guldhajens krav från simskolan 
och som vill gå vidare och förbättra sin simning i de olika simsätten. Medley 
är uppdelat i följande steg: Medleyhajen, Medleyhaj1, M09/10, M08, M07 
samt MÄ. Medleyhaj är det första steget och när du klarar att simma minst 
ett simsätt korrekt är du redo för någon av de resterande grupperna som 
är åldersindelade (är du född 2008 går du i en M08). MÄ står för Medley 
Äldre och här simmar de som är födda 2006 eller tidigare. Åldersgrupperna 
är i sin tur indelade i olika nivåer för att varje barn ska få den utmaning de 
behöver.

Under Medley introduceras interntävlingen Swedbanks Medaljjakt, som är 
under fyra tillfällen per år. Alla åldersgrupper har möjlighet att delta i täv-
lingen, men vilka simsätt som var simmare ska tävla i bestäms i första hand 
av instruktören. Det instruktören då kollar på är främst tekniken, skulle sim-
maren ifråga inte vilja ställa upp i ett visst simsätt är detta helt okej och upp 
till simmaren själv. 

Medleyhajarna får istället möjlighet att vara med på Stjärnskottet som är 
en tävling där alla deltagare får simma 25m valfritt. Tävlingen riktar sig även 
till de barn från simskolan som går i Guldhaj, Bronshaj, Delfin Lila och Delfin 
Rosa. På Stjärnskottet får alla barnen simma hur de vill, starta hur de vill och 
alla är de vinnare! Med medalj runt halsen, present i handen och glass i 
munnen tror vi att detta ger varje Stjärnskottsdeltagare en härlig och min-
nesvärd debut i tävlingsvärlden!

Medley har varje termin (16 veckor) ca 370 barn i verksamheten i följande 
grupper:

Medleyhajen/Medleyhaj1     15 grupper
M09/10       10 grupper
M08        12 grupper
M07          9 grupper
MÄ          2 grupper

Intensivkursen för medleysimmarna varade 3 veckor och avslutades med 
en simtävling där alla barn fick medalj. Intensiven tar vid när den ordinarie 
medleyskolan för terminen har slutat i maj månad.

Medley
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Nu är det dags att sammanfatta det fantastiska simåret 2017.  Vi hade del-
tagare på NM i Reyklavik, VM i Budapest och EM i Köpenhamn. På de 6 
nationella mästerskapen under året tog vi totalt 115 medaljer, fördelade 
på 46 guld, 37 silver och 32 brons. I klubbstriden vann vi senior-SM inne och 
ute. På junior-SM blev tvåa inne och ute. På Sum-sim vann vi såväl inne som 
ute. Vi vann seriesimmet för trettonde året i rad. Till Simiadenfinalerna hade 
33 HS-simmare kvalificerat sig. Vi hade 51 simmare som deltog på Danish 
International Swim Cup i Esbjerg och 56 simmare som deltog på ISM Berlin. 
Alltså ett fantastiskt år både för våra äldsta och yngsta tävlingssimmare.

Landslagsuppdrag
VM i Budapest 23-30 juli
 Till detta mästerskap hade Sophie Hansson och Louise Hansson kva-
lat in i truppen. Sverker Maltesjö var med som tränare.
Louise Hansson var med i damernas lagkapp på 4x100m frisim och laget 
slutade som femmor med nytt svensk rekord. Louise slutade på 19:e plats 
på 100m fjärilsim och 20:e plats på 50m fjärilsim. Sophie slutade 19:e plats 
på både 50 och 200m bröstsim

NM i Reykjavik 1-3 december
 Till detta mästerskap hade Gustav Persson och Stefan Varga kvalat 
in i truppen. Killarna simmade finaler och tog en del medaljer och nya per-
sonliga rekord. 

EM i Köpenhamn 13-17 december
Till detta mästerskap hade Sophie Hansson, Louise Hansson, Christoffer Carl-
sen, Kristian Kron kvalat in i truppen. Jonas Lundström var med som tränare.
Sophie Hansson slog till med svenskt rekord på 50m bröstsim, 29.77, och 
slutade som 3:a. Sophie simmade även final på 100m bröstsim och slutade 
som 6.a. Sophie var med i laget på 4x50m medley som tog guld.
Louise Hansson slutade som 4:a på 100m fjärilsim med nytt personligt rekord. 
Louise var med i laget på 4x50m frisim som slutade som tvåor.
Christoffer Carlsen var med i laget på 4x50m frisim som slutade som 8:or.

Tävlingsverksamheten
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Svenska Senior- och Juniormästerskapen 30 juni – 4 juli 2017, Borås

Sommarens SM/JSM i Borås deltog 31 simmare ifrån HS. På JSM togs det to-
talt 12 medaljer, 5 guld, 1 silver och 6 brons. På SM blev det 30 medaljer, 12 
guld, 12 silver och 6 brons. Det blev många bra simningar och nya personli-
ga rekord som vi bjöds på under SM veckan i Borås. Sophie Hansson blev HS 
JSM drottning med tre individuella guld och ett brons.
SM simningar började med en dubbel glädje, eller rättare sagt ett delat 
guld på 100 frisim mellan Christoffer Carlsen och Isak Eliasson. Det skilde tre 
hundradelar vid 50 meter och i mål hade de exakt samma tid 49.96. Louise 
Hansson bidrog med många snabba simningar och simmade till sig 2 guld- 
och fyra silvermedaljer. Christoffer Carlsen och Jesper Björk hade en intern 
fight om vem som skulle simma till sig flest SM medaljer och segrande ur det-
ta mästerskap gick båda! De hamnade på exakt samma antal medaljer 
och valörer, 2 guld och 1 silver. 
 Totalt i poängstriden kom HS på en första plats på SM och en andra 
plats på JSM. Ett stort tack till alla simmare, tränare och ledare på plats.

SM medaljörer, Borås
Louise Hansson
Guld: 100 m frisim 55.58, 200 m medley 2:15.33
Silver: 200 m frisim 2:00.68, 100 m fjärilsim 58.23, 50 m frisim 25.15, 
50 m fjärilsim 26.61

Sophie Hansson
Guld: 200 m bröstsim 2:28.09
Silver: 50 m bröstsim 31.53, 100 m bröstsim 1:08.67

Christoffer Carlsen
Guld: 50 m frisim 22.70, 100 m frisim 49.96
Silver: 50 m fjärilsim 24.06

Isak Eliasson
Guld: 100 m frisim 49.96
Silver: 200 m frisim 1:51.07

Erik Kähr
Silver: 50 m bröstsim 28.63
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Filip Svedberg
Brons: 100 m fjärilsim 55.18

Jesper Björk
Guld: 50 m fjärilsim 23.99, 50 m ryggsim 26.03
Silver: 200 m fjärilsim 2:00.64

Kristian Kron
Silver: 200 m ryggsim 2:02.92
Brons: 400 m frisim 3:59.28, 800 m frisim 8:18.02

Simon Plato
Brons: 1500 m frisim 15:58.46

Lagkapp herrar
Guld: 4x100 m frisim 3:21.46(Isak Eliasson, Jonas Holmström, Jacob Zeidler, 
Christoffer Carlsen) 
4x200 m frisim 7:26.53 (Isak Eliasson, Jonas Holmström, Christoffer Carlsen, 
Jesper Björk)
4x100 m medley 3:45.07 (Jesper Björk, Erik Kähr, Christoffer Carlsen, Isak Eli-
asson)

Lagkapp herrar, lag 2
Brons: 4x100 m medley 3:46.29 (Kristian Kron, Jacob Zeidler, Filip Svedberg, 
Jonas Holmström)

Lagkapp damer
Guld: 4x100 medley 4:12.46 (Julia Stenhård, Sophie Hansson, Louise Hans-
son, Alicia Lundblad)
Silver: 4x100 m frisim 3:50.18 (Louise Hansson, Sophie Hansson, Ronja Vik-
ström, Alicia Lundblad)
4x200 m frisim 8:25.91 (Alicia Lundblad, Louise Hansson, Sophie Hansson, 
Matilda Weiler)

JSM medaljörer, Borås
Sophie Hansson
Guld: 200 m bröstsim 2:31.02, 50 m bröstsim 31.51, 100 m bröstsim 1:09.13
Brons: 100 m frisim 57.78
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JSM medaljörer, Borås
Sophie Hansson
Guld: 200 m bröstsim 2:31.02, 50 m bröstsim 31.51, 100 m bröstsim 1:09.13
Brons: 100 m frisim 57.78

Filip Svedberg
Guld: 50 m fjärilsim 24.87
Brons: 100 m fjärilsim 55.95

Olle Williamsson
Silver: 200 m bröstsim 2:18.78

Alexander Löfqvist
Brons: 200 m frisim 1:54.00

Lagkapp damer
Silver: 4x100 m frisim 3:57.47 (Sophie Hansson, Matilda Weiler, Alicia Lund-
blad, Johanna Palmkvist)
4x200 m frisim 8:37.83 (Alicia Lundblad, Sophie Hansson, Johanna Palm-
kvist, Matilda Weiler)
4x100 m medley 4:18.68 (Julia Stenhård, Sophie Hansson, Alicia Lundblad, 
Matilda Weiler)

Lagkapp herrar 
Brons: 4x200 m frisim 7:44.27 (Olle Williamsson, Alexander Löfqvist, Alexnder 
Almeida Sundell, Isak Vikström)
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Svenska Senior- och Juniormästerskapen 1 – 5 november, Jönköping

Till året kortbanemästerskap i Jönköping, hade HS 30 simmare på plats. An-
talet medaljer på JSM blev 12 stycken, 7 guld, 2 silver och 3 brons. På SM 
togs det totalt 21 medaljer, 12 guld, 3 silver och 6 brons.
Under fem dagars simfest avgjordes SM/JSM på Rosenlundsbadet i Jönkö-
ping. I detta fyrverkeri stod HS för 1 nordiskt rekord, 1 svenskt rekord, 5 nya 
klubbrekord, 4 simmare som kvalade till kortbane EM och många personli-
ga rekord. Totalt blev HS bästa SM klubb och kom tvåa på JSM.
HS mästerskaps drottning blev Sophie Hansson med 4 vunna individuella 
JSM guld och 3 SM guld.
 Det fanns många fina simningar under detta mästerskap men det 
var ett som stack ut lite extra, Christoffer Carlsen grymma simning på 200 frisim 
som slutade med nytt nordiskt- och svenskt rekord, den nya rekordtiden 
lyder 1:43.32. 
Riktigt bra mästerskap för HS med 33 medaljer och jättemånga personliga 
rekord. Tack till alla simmare, Carina, Linnea, Stefan och alla tränare på 
plats.

SM medaljer, Jönköping
Sophie Hansson
Guld: 100 m bröstsim 1:05.76, 200 m bröstsim 2:23.01, 50 m bröstsim 30.23

Christoffer Carlsen
Guld: 200 m frisim 1:43.32 NR, SR, 100 m frisim 47.32
Silver: 100 m medley 54.05, 50 m frisim 21.79

Jesper Björk
Guld: 50 m ryggsim 24.76
Brons: 100 m fjärilsim 53.13

Kristian Kron
Guld: 200 m ryggsim 1:54.93
Silver: 1500 m frisim 15:08.99
Brons: 400 m frisim 3:48.58, 400 m medley 4:14.02

Simon Plato
Brons: 800 m frisim 8:01.49

Erik Kähr
Brons: 50 m bröstsim 27.28
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Lagkapp damer
Brons: 4x100 m medley 4:07.95 (Victoria Åberg, Sophie Hansson, Ronja 
Vikström, Alicia Lundblad)

Lagkapp herrar
Guld: 4x100 m frisim 3:13.27 (Christoffer Carlsen, Jonas Holmström, Jesper 
Björk, Kristian Kron)
4x200 m frisim 7:07.63 (Jonas Holmström, Kristian Kron, Jesper Björk, 
Christoffer Carlsen)
4x50 m frisim 1:28.53 (Erik Kähr, Christoffer Carlsen, Jesper Björk, 
Jonas Holmström)
4x50 m medley 1:36.91 (Jesper Björk, Erik Kähr, Christoffer Carlsen, 
Jonas Holmström)
4x100 m medley 3:34.54 (Kristian Kron, Erik Kähr, Jesper Björk, Christoffer 
Carlsen)

JSM medaljer, Jönköping
Sophie Hansson
Guld: 50 m bröstsim 30.24, 100 m bröstsim 1:06.59, 200 m bröstsim 2:24.70, 
100 m frisim 55.14

Olle Williamsson
Guld: 200 m bröstsim 2:12.91

Gustav Persson
Brons: 200 m bröstsim 2:14.81

Lagkapp damer
Guld: 4x50 m medley 1:53.26 (Victoria Åberg, Sophie Hansson, Julia Sten-
hård, Alicia Lundblad)
4x100 m medley 4:09.40 (Victoria Åberg, Sophie Hansson, Alicia Lund-
blad, Olivia Ülger)
Silver: 4x200 m frisim 8:23.13 (Alicia Lundblad, Olivia Ülger, Johanna Palm-
kvist, Sophie Hansson)
Brons: 4x100 frisim 3:51.12 (Victoria Åberg, Sophie Hansson, Alicia Lund-
blad, Olivia Ülger)

Lagkapp herrar
Silver: 4x100 m medley 3:44.42 (Stefan Varga, Olle Williamsson, Alexander 
Almeida Sundell, Dante Vollmer)
Brons: 4x200 m frisim 7:28.22 (Alexander Löfqvist, Dennis Dukic, 
Isak Vikström, Olle Williamsson)
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Svenska Ungdomsmästerskapen, långbana i Malmö datum 12-16 juli

Till årets Svenska ungdomsmästerskap utomhus var 46 st. simmare individu-
ellt kvalificerade och 3 lagsimmare, alltså totalt 49 simmare. Detta är rekord 
för HS som aldrig varit över 40 st. Vi tog 25 medaljer (8 guld, 11 silver, 6 brons). 
Vi vann klubbstriden 243 poäng före Järfälla Simsällskap. Truppen slog per-
sonliga rekord på 47 % av distanserna som man tävlade på.
Ebba Hallbäck visade god form och tog guld på både 400 och 1500 frisim, 
tiden på 400 frisim var ett nytt personligt rekord. Alicia Lundblad vann 100 
fjärilsim och kom tvåa på 200 frisim och 100 frisim med personliga rekord på 
alla tre distanserna. Julia Stenhård gjorde en härlig simning på 200 fjäril och 
persade med 3 sekunder och tog guld. Julia tog även silver på 100 rygg 
och 100 fjäril samt brons på 200 rygg. Gustav Persson tog silver på både 100 
och 200 bröst efter att ha öppnat båda distanserna i ett tufft tempo. Stefan 
Varga satte personligt rekord på 200 medley och tog silver. Stefan gjorde 
även ett fint lopp på 200 rygg, vilket räckte till en tredjeplats. Dennis Dukic 
visade god uthållighet och persade med 5 sekunder på 400 medley och 
15 sekunder på 1500 frisim, det blev brons på båda distanserna. Henning 
Cederlund visade vilken finalsimmare han är och sänkte sin försökstid med 
hela 10 sekunder och tog brons på 400 frisim. Albin Edvardsson fick verkligen 
sin bröstsimsteknik att fungera och simmade till sig en bronsmedalj på 100 
bröst. Emilia Norden är en kämpe på de längre distanserna och krigade till 
sig ett brons på 400 frisim.

När det är dags för lagkapper höjs stämningen på tävlingen. Att göra här-
liga lagkappsinsatser det är vi verkligen duktiga på, och det märktes även 
på Sum-sim. Äldsta tjejerna gjorde ett bra lopp i den inledande lagkap-
pen på 4x200 frisim och tog guld. I laget simmade Alicia Lundblad, Ebba 
Hallbäck, Sandra Lendt och Olivia Ülger. En strålande insats gjorde tjejerna 
även på 4x100 medley där man hade en härlig fight mot Skövde. Denna 
fight vann HS tjejerna och tog guld. I detta medleylag simmade Julia Sten-
hård, Daniella Horvath, Clara Thomasson och Olivia Ülger. Killarna i äldsta 
klassen gjorde också fantastiska lagresultat och tog guld på 4x100 frisim 
och 4x100 medley samt silver på 4x200 frisim. I samtliga dessa tre lagkapper 
simmade Dante Vollmer, Dennis Dukic, Gustav Persson och Stefan Varga. 
Killarna i yngsta klassen visade även de härlig lagkappsanda och kämpa-
de till sig silvermedaljer på 4x100 och 4x200 frisim. I dessa lag simmade Hen-
ning Cederlund, Daniel Fischer, Jacob Söderberg och Gustav Lind.
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Svenska Ungdomsmästerskapen, kortbana i Eskilstuna 8-10 december

Det blev en stor trupp även till årets Svenska Ungdomsmästerskap inomhus. 
Vi fick med 29 simmare till de individuella loppen och 1 st. lagsimmare. Trup-
pen tog 15 medaljer (2 guld, 8 silver, 5 brons). Vi vann klubbstriden 133 po-
äng före Järfälla Simsällskap. Detta innebar att vi för 26:e  gången i rad blev 
topp 3 på ett Sum-sim. 53 % av starterna resulterade i personliga rekord.

Alicia Lundblad gjorde ett mycket bra Sum-sim och satte personliga rekord 
på 100 och 200 frisim. På 200 frisim blev det ett silver och på 100 frisim ett 
brons. Tyra Littorin var verkligen i storform och persade med 4 sekunder på 
400 frisim och tog silver. Clara Thomasson har haft stark utveckling på 100 
fjärilsim det senaste året. Nu lyckades Clara med att ta sin första individuella 
Sum-sim medalj på sitt sista Sum-sim i kortbassäng, silver på 100 fjäril. William 
Lundblad hade även han ett bra Sum-sim. På 400 frisim persade han med 
3 sekunder och tog brons. På 100 fjärilsim blev det också brons på ett nytt 
personligt rekord. Henning Cederlund gjorde ett strålande lopp på 200 frisim. 
Efter en fin sista 50:a spurtade han till sig en bronsmedalj.

Att vi i HS är duktiga på att simma lagkapper visste vi sedan tidigare. För 
första gången någonsin lyckades vi med att ta medalj i samtliga 8 lagkap-
per, vilket visar på en imponerande bredd. Bäst placeringar fick killarna i 
äldsta klassen som vann båda lagkapperna. I dessa lag simmade Daniel 
Fischer, William Kerman, Gustaf Hansson och Dante Vollmer. Tjejerna i äldsta 
klassen tog silver på 4x100 frisim, i detta lag simmade Alicia Lundblad, Lisa 
Bengtsson, Clara Thomasson och Victoria Åberg. Det blev silver även i med-
leylagkappen och där simmade Victoria Åberg, Daniella Horvath, Clara 
Thomasson och Alicia Lundblad. Killarna i yngsta klassen på 4x100 medley 
hade en härlig fight mot MKK om guldet men lyckades inte riktigt komma 
ifatt på slutet men tog en fin silvermedalj. I laget simmade Alan Jovic, Kalle 
Edelhamre, Jacob Söderberg och Henning Cederlund. Även i lagkappen 
över 4x100 frisim blev det silver och i detta lag simmade Jacob Söderberg, 
Felix Tjärnberg, Henning Cederlund och William Lundblad. Tjejerna ville inte 
vara sämre utan även de tog silver i lagkappen över 4x100 frisim. I detta 
lag simmade Angelina Agrell, Tyra Littorin, Alice Persson och Emilia Nordén. 
I lagkappen över 4x100 medley kämpade de yngsta tjejerna upp sig från 
en 6:e plats i startlistan till en tredjeplats. Här simmade Alice Persson, Nina 
Podric, Angelina Agrell och Tyra Littorin.
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Simiadenfinal i Kristianstad den 3 juni

I denna tävling får de 24 snabbaste skånska simmarna i åldersklasserna 12 
och 13 år vara med. Nytt för i år var att simmarna som var 11 år och yngre, 
inte fick delta i finalen utan bara i försökstävlingen. Trots att det bara var 
12-13 åringar i finalen kvalificerade sig 33 st. HS-simmare individuellt till final.  
Dessa simmare gjorde 118 individuella starter och 22 lagstarter. Medaljskör-
den blev 28 medaljer (15 guld, 3 silver, 10 brons). De individuella medaljö-
rerna på denna tävling blev Tyra Littorin, William Lundblad, Alva Landälv, 
Niklas Andersson, Felix Tjärnberg, Jacob Langell, Alan Jovic, Liv Bexell, Hildur 
Andersson och Nina Podric.

ISM Berlin – Skånesim 3 mars till 5 mars

ISM Berlin 3 mars till den 5 mars, en av Europas största ungdoms- och seni-
orsimtävlingar. Tävlande från 25 länder, 174 klubbar och över 7000 starter. 
Bland alla dessa simmare och klubbar fanns givetvis HS på plats med drygt 
40 simmare blandat med både ungdom, junior och seniorsimmare. Även 
Skånesim var där med 14 HS simmare som var uttagna att representera 
Skånesim. Även detta året blev det resultatlyft för HS simmarna som visade 
sina framfötter i många grenar.

Danish International Swim Cup i Esbjerg den 26-28 maj

Danish International Swim Cup är en jättestor tävling i Esbjerg, Danmark. 
Försökstävlingen går i olika bassänger och på kvällen träffas alla ålders-
grupper i den stora simhallen för finalsimningar. Finalpasset startar med en 
ljusshow och häftig musik. Vi hade 51 simmare på plats för att kämpa i denna 
sprintiga simtävling som även har 25:or i tävlingsprogrammet.
Simmarna var mycket duktiga och tog många medaljer. Medaljörer på 
tävlingen var Alva Landälv, Sofia Frisk, Hildur Andersson, Liv Bexell, Bea 
Sprung, Izabelle Agrell, Elsa Andersson, Nina Podric, Niklas Andersson, Felix 
Tjärnberg, Alan Jovic, Jacob Langell och Oliver Kock.

Danish International Swim Cup i Esbjerg den 26-28 maj

Lag 1 som simmade i division 1, vann serien 2016-2017, för trettonde året 
i rad. Serien vanns med 377,5 poäng före Malmö KK. Efter två omgångar 
2017-2018 leder Lag 1 med 242 poäng före Malmö KK.
Lag 2 som simmade i division 2, vann serien 2016-2017. Serien vanns med 
127,5 poäng före Landskrona Simsällskap. Efter halva serien 2017-2018 
leder Lag 2 med 5,5 poäng före Ängelholms Simsällskap.
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Läger

16-19 mars var 15 simmare från A3 på läger i Borås.

13-22 april var 14 simmare från Mästerskapsgrupperna på läger i Torremolinos, 
Spanien.

21-23 april var 20 simmare från A4-T4 på läger i Jönköping.

30 april–7 maj var 21 simmare från Mästerskapsgrupperna på läger i Torremolinos, 
Spanien.

10-16 maj var 12 simmare från A2 på läger i Calella, Spanien.

12-13 maj var 15 simmare från A5 och T5 på läger i Laholm. 

16-23 maj var 11 simmare från A1 Röd på läger på Mallorca, Spanien.

23-30 maj var 14 simmare från A1 Blå på läger i Calella, Spanien.

1-4 juni var 20 simmare från T1 och T2 på läger i Borås.

12-21 september var 9 simmare på läger i Calella, Spanien. 
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Masters 

Masters träningsgrupp har under 2017 haft ca 25 medlemmar. Under året 
har vi varit 12-15 simmare som tränat på våra kvällspass, ons- och söndagar. 
Vi har också haft möjlighet att träna på fredagsmorgnarna som dock inte 
varit lika välbesökta!  

Tävlingar under året

Tävlingsåret inleddes i februari med Öppna Masters DM i Kungsbacka. 
HS-simmarna var framgångsrika och tog elva individuella segrar! Det var 
Ellinor Wemmert (100  br, 100  fr och 100 me), Mats Örth (50 fr och 100 me), 
Robert Jakubek (50 fr, 50 ry och 800 fr), Björn Johansson (50 fj) och Lars Erics-
son (100 fr och 50 fj) som stod för prestationerna.
 
Under samma månad var det ett ännu större gäng som åkte till Lund och 
tävlade i Skånska Öppna Masters DM där våra duktiga simmare tog femton 
individuella segrar och fyra i lagkapper! De som segrade i sina grenar var 
Nina Wahlberg (100 fr, 50 ry och 100 ry), Anette Fröberg (100 fr och 100 br), 
Mats Örth (100 fr, 100 fj och 100 br), Robert Jakubek (100 fr), Lars Ericsson 
(50 ry och 100 ry), Ellinor Wemmert (100 br), Arnold Svarrer (50 br och 100 
br) och Moa Nord (50 ry). Tjejerna (Nina, Ellinor, Anette och Moa) segrade 
i lagkapperna, 4x50 me och 4x50 fr. Detsamma gjorde killarna (4x50 me – 
Robert, Arnold, Lars och Björn Johansson och 4x 50 fr – Mats, Arnold, Robert 
och Björn).

Fem simmare åkte till Eskilstuna i mars och simmade Öppna Svenska Mas-
tersmästerskapen i kortbana. HS-simmarna tog sammanlagt tre guldmedal-
jer. Kent Hamberg (400 fr och 1500 fr) och Arnold Svarrer (50 br). Kents stora 
prestation under helgen var naturligtvis att han slog det svenska rekordet 
på 1500 fr och hans nya rekordtid är 17.03.24!

Under SM-veckan i Borås tävlade Kent Hamberg i Öppet vatten och vann 
sin åldersklass 65-69 år. 
 

Masters
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Kent Hamberg och Sofi Isaksson åkte i augusti till VM i Budapest och preste-
rade bra. Återigen var Kent mycket framgångsrik och slog det svenska re-
kordet på 800 fr (långbana) och det nya rekordet lyder 12.01.48. Dessutom 
tog Kent en hedrande femteplats på 3000 m Öppet vatten.

I oktober åkte Mats Örth och Kent Hamberg till Köpenhamn och tävlade i 
Nordiska Mastersmästerskapen. Deras fina insatser gav två förstaplaceringar 
för Kent (400 fr och 800 fr) och en förstaplacering för Mats (100 me).

I november tog vi vår traditionsenliga tur över sundet, nämligen till Köben-
havnske Åben Masters i Kastrups simhall. Det är en trevlig, men intensiv en-
dagstävling som avslutas med danskt gemyt på kvällen! Det blev sex första 
placeringar för HS del och simmarna som stod för prestationerna var Hele-
na Åberg ( 50 ry, 50 fr och 50 fj), Mats Örth (100 fj), Björn Johansson (100 fj) 
och Robert Jakubek (50 fr).

Tävlingsåret avslutades för några av våra simmare med Masters SM i Umeå 
(långbana) där Kent Hamberg återigen presterade mycket bra och tog tre 
individuella segrar (100 fr, 200 fr och 800 fr).
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Utbildning 2017
Helsingborgs Simsällskap har under året haft ett antal tränare/instruktörer i 
utbildning vid följande kurser och tillfällen:

 
Simlinjeinstruktör 2-8 år  20161105-20170105  6 deltagare
Plattformen    20170221   6 deltagare
Babysimsassistent    20170211-12   5 deltagare
Simlinjeassistent Gul & Blå  20170410-20170413  6 deltagare
Träningsplaneringskonferens 20170509   1 deltagare
Plattformen    20170520   3 deltagare
Simlinjeassistent Blå   20170621-20170622  1 deltagare
Simlinjeassistent Gul & Blå  20170731-20170803  2 deltagare
Simlinjeassistent Gul   20170731-20170801  1 deltagare
Simlinjeinstruktör 7-13 år  20170801-20170907  4 deltagare
Simlinjeinstruktör 12-17 år  20170801-20170917  2 deltagare
Plattformen    20170923   1 deltagare
Plattformen    20171031   1 deltagare
Simlinjeassistent Gul & Blå  20171030-1102  3 deltagare
Simlinjeassistent Gul   20171030-31   1 deltagare
Simlinjeinstruktör 2-8 år  20171104-20180105  1 deltagare
Simlinjeassistent Blå   20171202-03   1 deltagare
Plattformen    20171209   1 deltagare

Totalt antal personer under utbildning 2017   44

Vi har dessutom haft representanter vid Svenska Simförbundets 
Tränarkonferenser och Skånes Simförbunds Simmarting.

Annika Jeffsell

Utbildning
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Tävlingskommitténs två största åtaganden under året var Öresund Meeting 
och vår nya ungdomstävling Speedo Swim Meet. Båda arrangemangen 
krävde stora förberedelser.

2017-års upplaga av Öresund Meeting blev den bästa hittills.
Konkurrensen om platserna i tävlingen ökar för varje år vi arrangerar och re-
sultatnivån blir allt bättre. Tävlingens status bland klubbarna ökar hela tiden.
Vi vill tro att detta beror på att vi under en följd av år lyckats genomföra 
väldigt bra arrangemang, så även 2017.
863 simmare från 31 klubbar mötte upp för att tävla i Filborna Arena. 
Både Sverige och Danmark representerades i startlistorna.
Trots att 4050 starter genomfördes under de fyra tävlingspassen flöt arrang-
emanget på perfekt och våra gästande föreningar åkte nöjda hem efter 
en intensiv tävlingshelg.

Speedo Swim Meet är en tävling som är tänkt som en generalrepetition in-
för Sum-Sim och har därför samma grenordning och åldersklasser som Sum-
Sim.
Trots att vi inte marknadsförde tävlingen, under premiäråret, så lockade 
den 300 deltagare från både Sverige och Danmark. 
Tävlingen kan aldrig bli lika stor som Öresund Meeting eftersom upplägget 
är ett annat men det finns gott om utrymme för tävlingen att växa. 
Arrangemanget var prickfritt, genomfördes i positiv anda och med lite 
marknadsföring hoppas vi på ett större deltagarantal 2018.

Filborna Arena gav oss som vanlig goda förutsättningar att arrangera sim-
tävlingar.

Den 1 augusti genomfördes årets upplaga av Öresund Open Water vid 
Gröningen i norra Helsingborg.
Vädret och banan förändrades under tävlingens gång, ändå trotsade ett 
80-tal simmare vädrets makter och genomförde loppet.

Tack vare alla våra duktiga tävlingsfunktionärer och tävlingsvärdar kan vi 
konstatera att samtliga arrangemang under året har genomförts föredöm-
ligt och med ett strålande humör från alla inblandade. Trots stundtals hård 
belastning på organisationen.

Tävlingskommittén tackar ALLA som ställer upp innan, under och 
efter våra arrangemang. Utan Er hade vi inte lyckats

Under året har vi utbildat 31st nya tävlingsfunktionärer och 4st distriktsfunk-
tionärer.

Tävlingskommittén
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Årets arrangemang:

Pizza-race                    6 januari

Medaljjakt A/T      28 januari

Distanscupen 1              30 januari

Distanscupen 2              8 mars

Medaljjakten, 2pass      11 mars

Öresund Meeting, 4pass         25-26 mars

Medaljjakten, 2pass      29 april

Distanscupen 3         1 maj

LH-Games, 5pass *      7-9 juli

Öresund Open Water     12 augusti

Speedo Swim Meet, 4pass     30 sep– 1 okt

Medaljjakten, 2 pass     21 oktober

Seriesim Div 1 & 2 omg 1, 2pass      25 november

Medaljjakten, 2pass      16 december
 
*LH-Games genomfördes på Citadellbadet och är ett samarrangemang
 med Landskrona Simsällskap



          HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017                                25

Helsingborgs Simsällskap har under åren 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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Herrar 50-meters bassäng

50 frisim Christoffer Carlsen 22.64 2017

100 frisim Isak Eliasson 49.39* 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 3.21.46 2017

Jonas Holmström

Jacob Zeidler

Christoffer Carlsen

4x200 frisim Kristian Kron 7.25.24** 2016

Jonas Holmström

Christoffer Carlsen

Isak Eliasson

50 bröstsim Erik Kähr 28.34 2017

100 bröstsim Jacob Zeidler 1.03.87 2016

200 bröstsim Olle Williamsson 2.18.04 2017

50 ryggsim Jesper Björk 26,01 2016

100 ryggsim Jesper Björk 56.73 2015

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

Isak Eliasson

Herrar 25-meters bassäng

50 frisim Christoffer Carlsen 21.73 2017

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 2015

1500 frisim Kristian Kron 15.08.99 2017

4x50 frisim Christoffer Carlsen 1.28.25 2016

Erik Kähr

Isak Eliasson

Jonas Holmström

4x100 frisim Isak Eliasson 3.13.26 2016

Jonas Holmström

KJesper Björk

Christoffer Carlsen

4x200 frisim Christoffer Carlsen 7.07.07** 2016

Jesper Björk

Kristian Kron

Jonas Holmström

50 bröstsim Erik Kähr 27.28 2017

100 bröstsim Erik Kähr 1.00.92 2016

200 bröstsim Martin Persson 2.13.10 2010

50 ryggsim Jesper Björk 24.41 2016

100 ryggsim Jesper Björk 52.92 2014

200 ryggsim Kristian Kron 1.54.60 2010

50 fjäril Jesper Björk 23.46 2016

100 fjäril Jesper Björk 51.72 2016

200 fjäril Jesper Björk 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 1.36.28 2016

Erik Kähr

Christoffer Carlsen

Jonas Holmström

4x100 medley Jesper Björk 3.34.19 2016

Erik Kähr

Christoffer Carlsen

Isak Eliasson

*svenskt juniorrekord **svenskt seniorrekord

Klubbrekord
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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 Ebba Hallbäck 17.16.81 2016

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 29.77** 2017

100 bröstsim Sophie Hansson 1.05.26* 2016

200 bröstsim Sophie Hansson 2.23.01 2017

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 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 Ebba Hallbäck 17.47.69 2016

4x50 frisim Johanna Sjöberg 1.45.38** 1995

Helena Åberg

Therese Alshammar

Annika Nilsson

4x100 frisim Louise Hansson 3.49.11* 2016

Sophie Hansson

Matilda Weiler

Ronja Wikström

4x200 frisim Louise Hansson 8.21.89 2013

Sandra Hafström

Maria Lindahl

Rebecka Ekelund

50 ryggsim Louise Hansson 29.50 2014

100 ryggsim Sandra Hafström 1.02.58 2011

200 ryggsim Sandra Hafström 2.13.51 2012

50 bröstsim Sophie Hansson 30.90* 2016

100 bröstsim Sophie Hansson 1.07.59* 2016

200 bröstsim Sophie Hansson 2.28.09 2017

50 fjäril Louise Hansson 26.36 2017

100 fjäril Louise Hansson 58.23 2017

200 fjäril Johanna Sjöberg 2.14.01 1997

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 Sandra Hafström 4.09.50 2015

Sophie Hansson

My Fridell

Louise Hansson

*svenskt juniorrekord **svenskt seniorrekord
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Filborna Arena

Filborna Arena 2017

2017 var ett år som präglades av utbyggnad och renovering av den större 
omfattningen.
Utbyggnaden på 730 kvadratmeter färdigställdes i augustimånad och ger 
bland annat en ny värmesal för yoga, större yta för gymdelens cardio-
maskiner samt kontorslokaler på bottenplan. Utbygganden ger betydligt 
bättre möjligheter att ta hand om den ökande mängden besökare på ett 
professionellt sätt.

Parallellt med utbyggnaden påbörjades ett renoveringsarbete med våra 
två äldre bassänger – sportbassängen och undervisningsbassängen. 
Bassängerna har fått helt nya tätskikt och ny kakelbeläggning. 
Hela vattenreningen till dessa två bassänger har bytts ut och vi har nu en 
toppmodern vattenrening som kommer att ge betydligt bättre vatten- 
och luftkvalité för många år framöver.

Damernas duschrum har fått nya ytskikt och en ny entré.

Anläggningen har även fått entrégrindar för att förbättra kontrollen av 
inpasseringar och ge en tryggare anläggning för både personal och 
besökare.

723 806 inpasseringar gjordes under året vilket är en ökning med 4,7% 
jämfört med 2016.

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 – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017                                29



30                HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017



          HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017                                31



Helsingborgs Simsällskap
Filbornavägen 105
256 61 Helsingborg

Tel. 042-450 84 00
Fax 042-16 08 37

www.hssim.com


