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Verksamhetsberättelse för 2021 
 

Ängelholms Simsällskap lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2021. 
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Organisation 
 
Ängelholms Simsällskap hade vid 2021 års utgång 1827 medlemmar (1673 2020) 
 
Styrelsens sammansättning har under året varit följande: 
 
Ordförande  Kristian Andersen 
  
Vice Ordförande Magnus Harrysson 
  
Kassör  Emma Johansson 
 
Sekreterare  Johan Flodmark  
 
Övriga ledamöter Tommy Månsson 

Magnus Sandberg 
Anette Victor Mendez 

      
Suppleanter  Hanna Nyberg 

Jens Johansson 
 
Revisorer  Joakim Olofsson  
  Rebecka Nilsson 
 
Revisorssuppleant Anna Flodmark  
 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten. 
Ängelholms Simsällskap tillhör Svenska Simförbundet och Skånes Simförbund  
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Ordföranden har ordet 

 

Nu har vi lämnat 2021 bakom oss, återigen blev det ett väldigt speciellt år! 
  
Det var med tillförsikt vi började året med hopp om att återgå till det normala. Under våren fick vi välkomna tillbaka 
våra äldre simmare och mot sommaren även våra vuxna. Det såg ljust ut. 
 
I juni drabbades Vattnets Hus av brand vilket gjorde att ett av omklädningsrummen fick stänga samtidigt som det 
fanns restriktioner att förhålla sig till. Vid detta laget hade vi börjat bli mästare på att anpassa oss och kom snabbt 
fram till alternativa lösningar. Vissa bättre än andra. Men för oss var det viktigt att hålla igång verksamheten för att ge 
alla barn och ungdomar en meningsfull fritid. 
 
Under året har vi inte behövt ha några extrainsatta möten på grund av Covid-19 utan vi har fått till en stabil 
verksamhet som hanterar de flesta operativa frågorna. Det känns väldigt tryggt för framtiden och skapar en bra grund 
att stå på. Vi anställde fler deltidsledare i framför allt simskolan för att kunna fördela arbetsbördan jämnare och bli 
mindre sårbara vid t.ex. sjukdom eller semester.  
  
Vi fortsatte att utbilda våra ledare så att ÄSS även i framtiden kan bedriva en bra, säker och livsviktig simundervisning 
för både barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning.  
  
Även 2021 har det förts intensiva diskussioner med båda Vattnets Hus och Ängelholms kommun för att lösa de 
utmaningar som finns i verksamheten. Utmaningar som begränsar oss från att växa och/eller genomföra den 
utbildning/träning som vi vill med de högt satta kvalitets målen.  
 
De inkomstbringande föreningsaktiviteterna har varit begränsade i omfattning även 2021. Men vi hade äran att stå på 
Rögleparkeringen ett flertal gånger i början på året, vilket gett ett bra tillskott i föreningens kassa. Under sommaren 
var vi även ute och städade i Ängelholm på helgerna. Denna aktivitet genomfördes till största del av våra ungdomar 
tillsammans med några föräldrar. Båda aktiviteterna är ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra lite bättre samt 
bidra till föreningsandan. 
  
Nu blickar vi framåt och lämnar pandemin bakom oss. Även om vi i framtiden tänker på smittspridning. Men jag ser 
fram emot ett år där vi inte är begränsade av restriktioner utan kan ägna oss åt det vi tycker är kul. Simning! 
Jag ser också framför mig ett år där vi bygger föreningskänsla och gemenskap.  
Något vi bara kan göra tillsammans och genom engagemang. 
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.  
 

 

Kristian Andersen 

Ordförande 

Ängelholms Simsällskap 
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 För att öka effektiviteten i våra beslutandeprocesser finns följande uppdelning av klubbens arbete inom styrelsen: 
 
Styrelse: Fattar de övergripande besluten rörande klubbens verksamhet. 
Ekonomi: Ansvarar för ÄSS ekonomi; Emma Johansson (sammankallande) och Johan Flodmark.  
Tävling: Driver ÄSS tävlingar både internt och externt; Magnus Harrysson (sammankallande), Arne Davidsson, Mats 
Johansson och Ann-Charlotte Andersson. 
Marknad- och sponsring: vilande 
Klubbchef: Maria Skoglund  

 
 
Tävlingsverksamhet  
 
 
Huvudtränare under verksamhetsåret 2021 var: Emil Thall (föräldraledig 1/1-31/8-21) 
Övriga tränare för tävlingsverksamheten var:      Arnold Svarrer 

Emil Fritz 
Oskar Hanstål 
Ingemar Söderhult 
 

Under 2020 hade ÄSS 83 licensierade tävlingssimmare, som simmade mellan 2 och 16 timmar i veckan beroende på 
nivå.  

Tränings året sträckte sig från vecka 1  till vecka 52, med 3 -5 veckors uppehåll under sommaren. 

Hur ska man då återberätta året 2021? 
Även detta år har varit speciellt, Covid-19 bibehöll sitt grepp om verksamheten, om än något mildare än 2020 
Det positiva har varit att vi har kunnat tävla och träna tillsammans under 2021. 
Mitt i matchen brann det även i bastun på Vattnets Hus, så ännu en gång fick träningen ställas om. Tur i det läget var 
årstiden och att träningsverksamheten hade möjlighet att flyttas utomhus till Vejbybadet. 
 
Året 2021 har varit utmanande men också väldigt lärorikt och spännande.  
 
Sumsim riks Stockholm 
ÄSS hade 3 simmare som kvalificerade sig till tävlingen: Tilda Stenmark, Emil Flodmark och Joel Nilsson representerade 
våra färger med bravur, bra placeringar och personliga rekord. 
 
SM Open Water.    
3 simmare från äss simmade 3000 meter och Ella Persson knep en fin silvermedalj. 
 
 
Master SM gick av stapeln i Jönköping där vi hade 3 simmare på plats. Det resulterade både i medaljer och nya  
personliga rekord av bland andra Katja Westergren Falk 
 
 

Lägerverksamhet  
 

Ljungbyhed 
Under v 32 åkte 40 simmare från tävlingsgrupperna A,B,C och D på ett fyradagars läger till Ljungbyhed. Tränare på  
lägret var Arnold Svarrer och Oskar Hanstål.  
Det var väldigt uppskattat med ett gemensamt läger för samtliga ”äldre” tävlingsgrupper 
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Egna tävlingar 

  
  

DiTEC Swim Meet Inställt p.g.a. pandemin 
 
 
Rönneracet Special Edition Den 5–6 september arrangerade vi Rönneracet Special Edition som 

var en Corona-anpassad publikfri tävling. Grenordningen anpassades 
efter respektive åldersklass för att på så sätt kunna hålla nere antalet 
simmare i simhallen samtidigt. Totalt genomfördes det 1135 starter 
med totalt 312deltagare från de tio inbjudna klubbarna. 

 
Sum SIM Regional 11 föreningar deltog i 1019 starter för de 249 deltagarna. Från Äss 

startade 17 pojkar och 10 flickor. Tävlingen genomfördes utan publik 
 
 
 

KM   54 simmare (20 pojkar, 34 flickor) gjorde upp i klubbmästerskap 
 
 
 
 

Temporärrace Tre stycken temporärrace genomfördes under 2021. Detta var 
alternativa tävlingar för att ge möjligheter till simmarna att få testa sin 
kapacitet när ”normala” tävlingar blev inställda p.g.a. rådande 
pandemiläge. 

 
 
 
 
         
 

Övriga arrangemang och projekt  
 
Övriga aktiviteter som utförts under året är:  
 

• Rögleparkeringen. När restriktionerna för publik släpptes under hösten, agerade föräldrarna till ÄSS 
tävlingssimmare parkeringsvakter på en del av Rögles hemmamatcher i slutet av året. 
 

• Vattendagen. I samarbete med Vattnets hus och Vårt Hav hjälpte 30 ÄSS medlemmar och föräldrar till att 
städa stranden och åkanten under en solig dag i augusti. 

 

• Statsstädning Sju helger under våren och sommaren har våra ungdomar och föräldrar på uppdrag från 
kommunen hjälpts åt att städa Ängelholms innerstad. Detta har varit ett välkommet bidrag till verksamheten 
och ersatt intäkter från Rögleparkeringen under Corona restriktionerna.  
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Breddverksamhet 
 
Baby/Minisim Under 2021 har vi haft baby/minisim två gånger i veckan. Totalt hade 

vi 181 småsimmare i våra baby/minisimgrupper under året. 
Baby/Minisim bedrevs i två stycken 8 veckors kurser per halvår och på 
tre olika nivåer Babysim och en nivå Minisim. Ansvarig för 
Baby/Minisim var Lillian Johansson. 

 

Simskola  Simskolan under 2021 bestod av tre ordinarie terminer (vår, höst och 
vinter). Verksamhet bedrevs på Vattnets Hus (Ängelholm) samt på 
Toftabadet (Munka Ljungby). Under dessa tre terminer simmade 
totalt 1022 unika barn i vår simskoleverksamhet. Ca 25 ledare och 
assistenter har gjort ett fantastiskt jobb med dessa barn under det 
gångna året. Ansvarig för simskolan var Lillian Johansson och Sanna 
Larsson 

 

DS grupp DS är en verksamhet för barn/ungdomar med Downs Syndrom. DS 

bestod under året av två nivåer. I DS2 (nybörjargruppen) lärde sig 

barnen simning från grunden, för att så småningom kunna flytta över 

till DS 1 (fortsättning). Här fokuserades träningen mer på att 

vidareutveckla barnens/ungdomarnas simteknik. Ledare och ansvarig 

för dessa grupper var Curt ”Cutte” Carlsson. 

 

Intensivsimskola Årets intensivsimskola genomfördes i liten skala med 30 barn som 

deltog. De simmade tre gånger i veckan under tre veckor i majmånad. 

Ansvarig för denna verksamhet var Sanna Larsson och Lillian 

Johansson 

 

Sommarverksamhet  Under juni, juli och augusti (totalt 8 veckors verksamhet) genomförde 
ÄSS sommarsimskola under fyra (tvåveckors) perioder på Vattnets 
Hus, Vejbybadet och Tofta, som öppnades upp av kommunen pga. 
branden i Vattnets Hus. Under högsäsongen (vecka 27-30) var 
grupperna så gott som fullbokade. 469 barn deltog i 
sommarsimskolan; vilket är nytt rekord. Ansvariga för 
sommarsimskolan var Sanna Larsson och Maria Skoglund, med hjälp 
av ca 25 duktiga ledare och assistenter. 

 
Under vecka 31 anordnades Medley Summer Camp där 20 ungdomar 
fick träna simning kombinerat med rolig landträning och lek ute på 
Vejbybadet. Ansvarig för Medley Summer Camp var Oskar Hanstål. 
Det genomfördes även två kurser i vuxencrawl ute på Vejbybadet 
under sommaren. Totalt 20 deltog i dessa kurser som erbjöds i två 
nivåer. Ansvarig tränare för dessa grupper var Ingemar Söderhult 
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Medleyverksamhet Vår ”teknikskola” medley har under 2020 varit uppdelad i fyra olika 

nivåer: Medley 1, 2, 3 och 4. Totalt har 122 barn och ungdomar fått 
möjligheten att förbättra sin simning. Under 2021 införde vi en ny 
grupp för att skapa ett naturligt insteg mellan medley och simskola. 
Medley Haj. I Medley Haj har 25 barn deltagit under året. Mellan vår- 
och hösttermin flyttades 16 simmare upp i tävlingsverksamheten och 
efter hösten ytterligare 11 simmare. Detta mycket tack vare våra 
duktiga medleytränare som jobbade under året. Ansvarig för 
medleyverksamheten var Arnold Svarrer. 

 
 
 .  
 

Träningsgrupper Vi har haft en träningsgrupp under 2021.  

Träningsgrupp A, ett glatt gäng som har simmat 1–2 gånger i veckan. 
Tränare för denna grupp, har varit Arnold och Ingemar. 
 

 
 

.  

Vuxenverksamhet  
  
 
Vuxencrawl Vi har haft ett antal vuxencrawl och vuxenmedley kurser under 

2021, samt två stycken tvåveckors intensivkurser under 
sommaren 

 

Masters  Masters gruppen har kört på så gott dom har kunnat under pandemin 
och tränat 3 tillfällen i veckan. Under 2021 har vi haft 19 aktiva 
Mastersimmare. 
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Sammanfattning  

 
Styrelsen vill även framföra sitt varma tack till alla er som på ett eller annat sätt medverkat i föreningens arbete för att 
utveckla simningen! 
 
Ängelholm den 16 mars 2020  
 
 
_________________________  _________________________ 
Kristian Andersen  Magnus Harrysson 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
_________________________  _________________________ 
Emma Johansson  Johan Flodmark  
Kassör   Sekreterare 
 
 
_________________________  _________________________ 
Tommy Månsson  Anette Victor Mendez 
Ledamot   Ledamot 
 
 
_________________________  
Magnus Sandberg         
Ledamot    
 
 
_________________________                           _________________________ 
Hanna Nyberg    Jens Johansson   
Suppleant    Suppleant     
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