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1. Inledning 

Hej alla, 

 

2016 var ytterligare ett stabilt år i SK Laxen. 

Medlemsantalet fortsätter att öka och våra olika sim- och föreningsaktiviteter växer 

stadigt både i kvantitet och kvalitet vilket ger oss en bred och solid verksamhet och 

ekonomi. Vi fortsätter framgångsrikt att utveckla babysim, simskola och 

vuxensim/vattengymnastik och ser en god till- och återväxt i tränings- och 

tävlingsgrupper. Funktionärs- och ledarutbildningar fortsätter att utvecklas och 

arbetet i styrelse och kommittéer/arbetsgrupper försöker hitta nya former för att på 

bästa sätt stödja verksamheten och medlemmarna. 

 

Jag vill som vanligt på föreningens vägnar tacka alla er - både anställda och ideella 

krafter - som är med och gör denna utveckling möjlig. En välmående förening är ett 

resultat av allas våra engagemang, delaktighet, och tid. Vi kan som medlemmar vara 

stolta över det arbete vi utför och de resultat vi uppnår. Vi är ett ’undantag’ i ett  

samhälle där många föreningar idag har betydligt svårare att utveckla både sin 

verksamhet och ekonomi. 

Varmt Tack!  

 

SK Laxen hade ett bra simmar-år 2016. Både våra SM, JSM, och SUM-SIM 

deltagare lyckades fint med flera medaljer och framskjutna placeringar – 

underbyggda av en bredd som bådar gott inför framtiden. Särskilt bra gick det för 

Linnea med två 4:e platser på SM och för Teodor som tog två JSM guld. Men ALLA 

ni som varit med och tränat och tävlat och deltagit i våra aktiviteter har haft ett bra år! 

(Ni kan se simmarnas och klubbens framgångar och resultat i den bifogade 

sammanfattningen.) Vi genomförde även lyckade träningsläger och fortsätter att 

lägga grunden för tydliga värderingar och stark gemenskap. 

 

Föreningen har under 2016 även fortsatt sitt engagemang och samverkan med 

kommunen. Halmstad Idrottsstaden och vårt ’eget’ projekt kring utvecklingen av 

Brottet är några av de initiativ vi arbetar med. Idrott betyder mycket för många och 

kan vara en naturlig, stimulerande, och givande väg till ett aktivt liv, gemenskap, 

friskvård, integration, personlig och gemensam utveckling, samt för dom som vill, 

kan, och är motiverade – tävling och elitsatsning. 

 

SK Laxen har under 2016 formulerat en ambition, som vi hoppas skall tydliggöras 

och stödjas under 2017, om att hjälpa till att utveckla idrott och utbildning i 

samverkan. Vårt nya NIU (Nationell Idrottsutbildning) program på Sannarps-

gymnasiet kommer successivt att byggas ut under de närmaste åren och kunna 

erbjuda en utmärkt möjlighet för simmare/elever som vill fortsätta med sin idrott utan 

att göra avkall på studier och utbildning. En dialog med Halmstad Högskola kommer 
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också att utvecklas under 2017 i syfte att skapa förutsättningar att på bästa sätt 

fortsätta att integrera idrottsutövande och eftergymnasial utbildning. 

 

Tillsammans gör vi SK Laxen till en förening för ALLA - och vi ser fram emot ett nytt 

spännande år 2017! 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Per Björkman 

Ordförande 

 

2. Styrelsen 

Styrelsen har under 2016 haft följande konstituering: 

  

● Ordförande: Per Björkman 

● Vice Ordförande: Maria Widerberg (ledamot) 

● Sekreterare: Thomas Wollentz (ledamot) 

● Kassör: Cathrine Hägerroth 

● Ledamot: Niclas Nilsson 

● Ledamot: Peter Ålenius 

● Ledamot: Christina Vaide (lämnade styrelsen i april 2016) 

● Suppleant 1: Eva Gullberg 

● Suppleant 2: Johanna Rosdahl 

  

Valberedning: Magnus Hedman (sammankallande), Magnus Ljungdahl och Piamari Alenius 

Revisorer: Kjell Grüneberger och Lars-Olof Ottosson. Revisorssuppleant Anders Nilsson 

3. Organisation 

Föreningens organisation följer uppgjord struktur. Olika tränings-/ledargrupper planerar, 

genomför och utvärderar löpande sin verksamhet som enheter, men stäms av med 

verksamhetsledning och mot styrelsen som helhet. Kommittéer och grupper sköter utvalda 

delar av verksamheten och är underställda styrelsen. Organisation och verksamhet utgörs 

både av anställda medarbetare samt ett antal ideellt arbetande föräldrar vilka utgör ett 

nödvändigt inslag i verksamheten och där fler behöver komma med i verksamheten. 

 

Verksamhetsplanens mål och riktlinjer tillsammans med föreningens värdegrund skall följas. 

Föreningens hemsida www.sklaxen.se är föreningens kommunikationskanal och 

kompletteras med e-post, en officiell Facebooksida och en gruppsida gentemot föräldrar och 

supporters. 

 

Föreningen har under 2016 haft simmare i våra träningsgrupper Elit-, T1, SumSim-Äldre, 

SumSim Yngre, Simiadengrupperna 1-3,Simfys och Medleygrupper. Träning har bedrivits i 

Halmstad Arena Bad och på Simstadion. 
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4. Träningsverksamhet 

Träningsverksamheten har under året fungerat väl för såväl bredd som elit. Utvecklingen av 

simmare pågår enligt vår verksamhetsplan och uppgjort tävlings- och lägerprogram har 

genomförts. Träning har bedrivits i tävlingsgrupperna Elit-, T1, SumSim-Äldre, Sum-Sim-

Yngre, Simiadengrupper 1-3, Simfys och Medleygrupper. Breddverksamheten med baby-

/minisim, sommarsimskola och simskola fortsätter även den att utvecklas och vi erbjuder 

alternativ för alla som är intresserade att hålla på med simidrott. Övriga verksamheter som 

bedrivs är vattengymnastik, vuxencrawl och Masters. 

 

Föreningen har 147 aktiva tävlingssimmare (67 pojkar + 80 flickor) med licens men fler 

simmare totalt som ingår i medleygrupper och ännu inte tävlar på officiella tävlingar. 2007 

var motsvarande siffra 107 tävlingssimmare och 2015 160 st. 

 

Fördelningen flickor/pojkar är sett över de senaste fem åren jämnt fördelat. 2017 utgör 

flickorna 54 % av de aktiva simmarna. 

 

 
 

5. Simtävlingar 

SK Laxen blev under 2016 22:a bästa klubb i Sverige. 

 

Mästerskap 

SK Laxen har under 2016 haft fina simningar på de nationella mästerskapen. Största 

framgången kom genom Teodor Widerberg som blev svensk juniormästare på 50m bröstsim 

såväl i lång som kort bassäng. 

  

På SM/JSM i 50m bassäng i Norrköping simmade förutom Teodor även Linnéa Bielicz, 

Hanna Cederholm, Joakim Löfgren och Anna Kubicka i A- eller B-finaler. Bästa placering på 

Senior-SM var 2st 7:e platser genom Linnéa på 100fr och 100ry. 
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SM/JSM i 25m bassäng avgjordes på Eriksdalsbadet i Stockholm. Teodor blev förutom titeln 

på 50br även 2:a på JSM på 100br. På Senior-SM kom som bäst Linnéa Bielicz på 4:e plats 

på 100fr och 200fr. Linnéa, Teodor, Jonas Ulfskans och John Olsson simmade i A- eller B-

final. 

  

På SUM-SIM i 50m bassäng i Linköping tog Julius Gustavsson två silvermedaljer på 200me 

och 100br och Tilde Morin tog en bronsmedalj på 100fr. Final blev det även för Mellie Wijk. 

  

Till SUM-SIM riksfinal i Jönköping kvalificerade sig Gunnar Widerberg, Julius Gustavsson, 

Mellie Wijk och Tilde Morin individuellt. Vi kvalificerade även lag i yngre åldersklassen på 

både tjej- och killsidan. Julius Gustavsson blev återigen silvermedaljör, denna gången på 

200fr. Bästa placeringen i övrigt kom i vårt tjejlag på 4x100fr som kom på en fin 4:e plats. 

  

Totalt under året har 30 simmare representerat SK Laxen individuellt eller i lag på dessa 

mästerskap. 

 

Övriga tävlingar 

SK Laxen har deltagit på VSSF:s distriktsarrangemang (DM/JDM, SUM-SIM region, Vår- och 

Höstsimiaden) samt på olika inbjudningstävlingar. Utöver detta har vi även deltagit på 

Hallandsserien och simmat våra Klubbmästerskap och andra interntävlingar. 

 

Klubbmästare på 100 medley 2016 blev Tilde Morin (1:07.87) och John Olsson (58.31).  

I augusti genomfördes KM på Simstadion och där blev Tilde Morin (27.69) och Janne Ledin 

(25.00) klubbmästare på 50 frisim. 

6. Träningsläger 

Under 2016 har våra simmare haft diverse olika lägeraktiviteter.  SUM-SIM Äldre-gruppen 

reste under våren till Lanzarote under 2 veckor , ett lyckat läger på en fantastisk 

träningsanläggning som heter Club La Santa. Elit/T1 tillbringade 1 vecka på Fuerteventura.  

 

En av Simiadengrupperna hade under våren hemmaläger med tillhörande Lisebergsresa. 

De andra Simiadengrupperna var i Skara på läger med tillhörande besök på Skara 

sommarland. 

 

SK Laxen-simmare har även varit uttagna och deltagit på VSSF:s Team Future-läger. Några 

simmare deltog under 3 veckor på Simkonfirmationslägret i Oskarström tillsammans med 

andra simmare från Halland och andra delar av landet. 

7. Babysim och Minisim 

Babysim och Minisim har två terminer under året (13 ggr/termin) med uppehåll vid lov. 

Totalt var det 494 anmälningar till baby- och minisims verksamhet under året. Verksamheten 

är viktig ur flera hänseenden, förutom tidig vattenvana även som grundplattform för 

verksamheterna simskola och simträning på sikt. 
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8. Simskola inomhus och på Brottet 

Simskolan håller igång hela året, från januari till december, 13 ggr/termin med uppehåll vid 

lov. I slutet av vårterminen erbjuds intensivsimskola för dem som vill träna simning två 

gånger i veckan och bli bättre inför sommaren. Totalt var det ca 2200 anmälningar till 

verksamheten på Halmstad Arena Bad. Verksamheten är anpassad efter barnens olika 

nivåer. 

 

Sommarsimskolan hölls på Brottet, Getingebadet och Furulundsbadet i sammanlagt sex 

veckor. Antalet barn som deltog i sommarsimskolan var 1386. Deltagarantalet de senaste 3 

åren ligger ungefär på samma nivå. 

9. Vattengymnastik 

Vi har erbjudit tre vattengympapass i veckan under både vår- och hösttermin (14 ggr/termin). 

Totalt deltar ca 150 personer i verksamheten. 

10. Vuxensimträning 

Vi har fyra stycken kurser, steg 1, steg 2, steg 3 samt Crawlmotion som är populära. Antalet 

tillfällen är från 8 till 14 tillfällen beroende på kurs. Crawlmotion går regelbundet under terminen 

med två träningar/vecka. 

11. Masters 

Laxens Mastersgrupp har funnits i 19 år och tränar året runt på onsdags- och 

fredagsmorgnar. Gruppen består både av simmare med simmarbakgrund och de utan. För 

närvarande har gruppen 54 medlemmar (49 föregående år) och vid varje träningspass tränar 

ca 25 simmare. 

 

Mastersgruppen har under året arrangerat den årliga bouletävlingen i Tylösand, 

säsongskickoff samt Mastersgalan (alltid första fredagen i februari) där olika utmärkelser 

delas ut, exempelvis årets Simborgare och årets Prestation. Sista träningspasset innan jul 

den 23 december utgjordes som vanligt av det så kallade Hjältepasset på 100x100 m. 

 

I maj deltog Laxen på Masters-SM i Helsingborg och tog en hel del medaljer: 

 
o Fredrik Schriever-Abeln silver 800 frisim 

o Jonas Ulfskans guld 50 frisim, 50 ryggsim, 50 fjäril och 100 ryggsim 

o Anna Kubicka guld 100 bröstsim och 50 bröstsim 

o Jonas Anderud brons 50 ryggsim 

o Pernilla Isaksson 100 fjäril 

o Hasse Nilsson 100 fjäril och 50 fjäril 

o Fredrik Isaksson 100 medley 

o 4x50 frisim brons (Jonas Anderud, Fredrik Schriever-Abeln, Hasse Nilsson och Fredrik Isaksson) 
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12. Arbetsgrupper 

12.1. Simshop 

Simshopen har öppet ca 1 gång per månad under vår- och hösttermin, vi har öppet 

på de flesta hemmatävlingar med undantag för Hallandsserien. Simshopens 

öppettider och övrig information om exempelvis klubbkvällar finns på SK Laxens 

hemsida. Varje år genomför vi också två klubbkvällar med ARENA då det finns 

möjlighet att prova stora delar av ARENAS sortiment direkt på plats. Klubbkvällarna 

brukar skapa ett stort intresse hos alla våra medlemmar och vi hoppas få se ännu fler 

på nästa klubbkväll.  

 

/Piamari Ålenius 

12.2. Kiosk 

Säsongen 2016 har kioskgruppen bestått av Anna Nillius, Niclas & Carina Nilsson, 
Roger Wahlbeck. 
Säsongen startade med den traditionsenliga kioskintroduktionen för alla 
kioskmedarbetare och föräldrar. Kioskens första öppningsdag var som tidigare år 
under vår utomhustävling Laxaleken. Sommaren bjöd på mer regn än tidigare 
somrar, tyvärr gav detta oss många dagar med dåligt kundunderlag. Detta medförde 
att vår kiosk fick en sämre omsättning mot tidigare år. Under året fick vi besöka av 
skattemyndigheten som gjorde en kontroll av vår kassaapparat och kassarutin. Som 
tidigare år har vi haft samarbete med SIA, Axfood och Coca Cola. Vårt avtal med 
Coca Cola löper ut 2017-03-31 och vi har medvetet valt att inte förlänga detta med 
automatik inför säsongen 2017. Kioskgruppen tackar alla ungdomar och föräldrar för 
ett bra engagemang och arbete säsongen 2016. 
 
/Niclas Nilsson 

12.3. Funktionärer 

I juli månad tog Pernilla Isaksson och Annika Morin Gustavsson över 

funktionärsansvaret från Christina Vaide. Efter sommaren har vi bemannat med 

funktionärer vid KM på simstadion och sedan i Arenahallen Powerade Open, 

medleytävling, Hallandsserien och avslutade med KM/Luciasim. Vi har även ställt 

upp och hjälpt till på ett antal inbjudningstävlingar när arrangerande klubb bett om 

hjälp. 

 

Sk Laxen har ställt upp med 2 funktionärer/pass på tävlingarna DM/JDM i Varberg 

samt på Höstsimiaden i Kungsbacka. Vid årets SUM-SIM Region i Göteborg hade 

Laxen så många starter att vi fick ställa upp med 3 funktionärer/pass. Dessa tävlingar 

har Västsvenska Simförbundet kommit överens med klubbarna om att ska simmarna 

delta, måste klubben bidra med visst antal funktionärer uträknat efter hur många 

starter klubben har. 

 

För närvarande har vi ett 50-tal utbildade funktionärer varav ca 15 är steg 2 utbildade 

och ca 35 är steg 1 utbildade. Under hösten arrangerade vi en starterutbildning som 

Kent Wikström höll i där 3 personer deltog. 
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Vi vill tacka alla funktionärer för deras arbete och ser fram emot att vi blir fler i 

funktionärsgruppen då det kommer anordnas utbildningar både till steg 1 och steg 2 

funktionärer under våren 2017. 

 

/ Pernilla Isaksson och Annika Morin Gustavsson 

12.4. Arrangemang 

Gruppen har hand om en del av det praktiska på tävlingarna och består för tillfället av 

ca tio personer. Tillsammans med funktionärsgruppen, sekretariatsgruppen, 

arenagruppen planerar man och genomför våra hemmatävlingar. Även i år delades 

heatpriser ut, vilket var ett uppskattat inslag. Många företag var med och skänkte 

priser. Inför tävlingarna samlar gruppen ihop eventuella heatpriser, gör skyltar och 

framsida till heatlistorna, samt ordnar eventuell fikaförsäljning. På tävlingarna har 

man hand om callroom, korgar, prisutdelning, heatpriser samt lite allt-i-allo-uppgifter. 

Vid vissa tävlingar hjälper gruppen till med fikaförsäljning och har även hand om 

avprickning av matgäster vid Laxalekens matservering. Där det behöver fixas med 

saker runtomkring tävlingarna, kommer arrangemangsgruppen in i bilden. Det finns 

behov av att utöka gruppen med fler medlemmar. 

 

12.5. Arena och utrustning (bygg & tidtagning) 

Grupperingen bistår i samband med arrangerande av simtävlingar och har under året 

varit aktiva i samband med genomförandet av Laxaleken. Gruppen hanterar 

upprättandet av själva simarenan med avspärrningar, skyltar, tidtagningsutrustning, 

arbetsbodar, kablage etc. 

12.6. Sekretariat 

Gruppen är aktiv vid simtävlingar där det behövs ett sekretariat som bl.a. hanterar 

och administrerar tidtagning, strykningar, diskningar, resultat, musik och speaker. 

Sekretariatet under en tävling består minst av en speaker, Grodan-användare, Ares-

användare samt en person som bistår med hantering av heatlistor, resultatlistor mm. 

Cirka 7 personer ingår i gruppen och kan vid tävlingar arbeta med olika uppgifter. 

Under året har sekretariatet varit aktivt vid Laxaleken, Powerade Open samt i mindre 

omfattning vid Hallandsserien och KM. Behov finns att utbilda fler som kan arbeta i 

sekretariatet, inte minst för att sköta tidtagningssystemet Ares. 

 

13. Kommittéer 

13.1. Tävlingskommitté 

Tävlingskommittén samlar representanter för de ingående grupperna Funktionärer, 

Sekretariat, Arena/anläggning och Arrangemang. Dessa gruppers uppdrag är att 

medverka vid arrangerande av simtävlingar. 
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Inför tävlingar samverkar man i kommittén för att gemensamt säkerställa bra 

tävlingar och planera. Under 2016 har gruppen träffats ett antal gånger för att bl.a. 

planera Laxaleken och Powerade Open. Kommittén har under året bestått av 

Thomas Wollentz (sammankallande), Annica Morin, Pernilla Isaksson, Johan 

Widerberg och Annika Kronvall dvs. representanter för de olika grupperna. 

Kommittén samverkar med övriga grupperingar så som simshop och kiosk. Även vid 

mindre interntävlingar och Laxaleken är kommittén verksam men i mindre omfattning. 

13.2. Simkommitté 

Kommitténs deltagare och sammansättning representerar både styrelse och 

tränare/ledare. Simmare, föräldrar m.fl. kan alltid kontakta kommittén med förslag 

och frågor eller med åsikter. 

 

Under 2016 har simkommittén bestått av Mia Widerberg (sammankallande), Stefan 

Adlerborn, Fredrik Pettersson, Tanya Stenling och simmaren Joakim Löfgren. 

Simkommittén har sammanträtt vid under ett antal tillfällen och har framförallt 

fungerat som ett bollplank och diskussionsforum för frågor rörande träning, läger och 

tävling. 

 

I samband med Laxaleken arrangerades traditionsenligt grillfest för våra tränare och 

inför höst- respektive vårsäsongen arrangerade kommittén Kickoff för tränarna. 

Simkommittén utgör en länk mellan medlemmar, föräldrar, simmare, tränare/ledare 

och styrelse. 

 

Kommitténs arbetsområden innebär... 

 

 att underlätta och stimulera till bra kommunikation mellan simmare, tränare, 

styrelse och föräldrar. 

 att utvärdera och följa upp kärnverksamheten (träning, tävling, läger). 

 att delta i verksamhetsplanering (träning, tävling, läger). 

 att stödja, uppmuntra och värna om tränare och instruktörer. 

 

13.3. Information och kommunikation 

Ambitionen har varit att under 2016 starta upp en gruppering som arbetar med 

rubricerat område, intresseförfrågan gick ut till medlemmarna men gensvaret var vid 

tillfället tyvärr inte tillräckligt stort för att komma igång. Området som sådant är 

identifierat som viktigt och Laxens ambition är att via olika kanaler informera och 

kommunicera med olika målgrupper. 
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14. Externa uppdrag och engagemang 

En del personer med engagemang inom Laxen har även uppdrag eller engagemang externt. 

Exempelvis finns representation i Västsvenska simförbundets styrelse, Svensk Elitsimning 

(SES), funktionärer på distriktsnivå och Gilla vatten. Gilla Vatten vill ge ökad trygghet i vatten 

för de barn som i 5:e och 6:e klass är rädda för/ovana vid vatten och inte kan simma. 

15. Simstadion Brottet 

Vi har likt tidigare år haft ett samarbetsavtal med Halmstads kommun, där vi haft ansvar för 

kiosk och omklädningsrum. Ett samarbete som har upplevts positivt från båda parter. Här 

hade vi gärna sett ett längre avtal, men hittills har inte det lyckats gå att genomföra. Inför 

2015 omförhandlades samarbetsavtalet och Laxen fick ett större ansvar för 

omklädningsrummen. 

 

På Simstadion bedrivs sommarsimskolan och utgör en viktig del i föreningens verksamhet. 

Sommarsimskolan genomförs genom ett samarbete med kommunen och Laxen. 

16. Utvecklingsfrågor 

Föreningsdag, arbetsgrupper och kommittéer 

En föreningsdag genomfördes 2016 med syfte att lyfta olika utvecklingsfrågor, informera om 

verksamheten och samla in medlemmarnas åsikter i olika frågor. Under året har 

arbetsgrupper och kommittéer fortsatt varit föremål för diskussion och utveckling. 

Målsättningen är en ändamålsenlig struktur som är tydlig. Att göra grupper tydliga och kända 

är ett led i att erbjuda medlemmar olika möjligheter för att engagera sig i föreningen. Det är 

nödvändigt att alla medlemmar och föräldrar bidrar i någon form genom deltagande i olika 

grupper. 

 

Simstadion året runt 

En utvecklingsfråga och vision är en utveckling av Simstadion. Föreningen har under året 

skissat på en vision där träning och verksamhet kan bedrivas året runt på Simstadion. 

Arbetet med en förstudie pågår i samarbete med Halmstads kommun. 

17. Övrigt 

Lucia och Konungens jubileumsfond 

I samband med klubbmästerskapet (KM 100 medley) i december bjöds vi traditionsenligt på 

fackelsim och Luciafirande. Medlemsfamiljerna fick tillfälle till fritt familjebad i Halmstad 

Arena och deltagande i familjelagkappen. I juni uppmärksammades det att SK Laxen 

tilldelats 30 000 kr ur stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige för sitt 

arbete med simskolan. 
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