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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Styrelsen för Stockholms KappsimningsKlubb (SKK) önskar härmed att få avge sin verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2017. 

SKK, populärt kallad ”Kappis”, är en anrik (etablerad 1895) ideell förening, som alltjämt bedriver simidrotter för 

alla på olika nivåer och i skilda grenar över tiden. I föreningen ges alla möjligheter att efter sin förmåga 

utvecklas idrottsligt och socialt i god kamratskap. 

Under 2017 har verksamheten varit fortsatt inriktad på arbete med att bredda och utveckla respektive 

sektions ungdomsverksamheter. Detta har bl a kunnat genomföras med hjälp av medel från idrottslyftsprojekt. 

Besök, inbjudningar, rekrytering och kontakter/information sker i nära samarbete med skolor och simhallar, t o 

m i flera närliggande kommuner. 

Klubben har under året haft 670 aktiva medlemmar, fördelat på 358 kvinnliga och 312 manliga i åldrarna 4-99 

år. Totalt har vi 998 betalande medlemmar där fördelning är 522 kvinnliga och 476 manliga i åldrar 4-99. 

Vi kan även i år glädja oss åt ökat intresse för vuxen-och Masters-verksamheter, samt Äldre SKK-ares ihärdiga 

morgonsimningar. 

Styrelsen har som tidigare arbetat med traditionellt övergripande frågor och man måste ständigt vara på 

alerten för att observera de vårt storstadssamhälle snabba förändringarna, nu  t ex den s k flyktingvågen och 

dess konsekvenser, integrationsaspekterna och snabba befolkningstillväxten utan motsvarande investeringar i 

lämpliga simhallar och simkunnighet! 

Vår inriktning är att på alla sätt skapa allt bättre förutsättningar för verksamheten vad gäller badtillgänglighet, 

ekonomi, informationsflöden, ledar-utveckling- och utbildning, administrativa rutiner, samt omfattande 

kontakter och samarbete med andra simklubbar, distrikts-och simförbund och inte minst dagligen 

kommunförvaltningens simhallsansvariga. 

Under 2017 har vi fortsatt varit involverade i planering och verkställande av förberedelser för återflytten till 

Åkeshovsbadet, som dessvärre är försenat med nästan ett helt år samt ännu inte överlämnat med alla 

korrigeringar. 

Vi har försökt anpassa oss till verkligheten i det temporära Nälsta och Eriksdals- baden under tiden. 

Till detta kommer som vanligt behovet att exponera vår verksamhet genom egna tävlingsarrangemang och 

deltagandet i de andras. Avsikter och ansatser finns för att skapa externa resurser till en mer dynamisk 

verksamhet, företags-och organisationssamarbeten som ett livsvillkor framöver. 

Vi har diskuterat och framtagit interna regler och anvisningar s k code of conduct för hur vi till vardags ska 

kunna metodiskt förhålla oss till, lagar, förordningar och socialt beteende , vare sig vi är aktiva, ledare, eller 

föräldrar. 

I skrivande stund är det fortfarande oklart för oss hur Stockholms Stad ska klara nödvändiga ytterligare 

investeringar, på ett sådant sätt att man ge oss aktiva föreningar likvärdiga goda förutsättningar som i Riket i 

övrigt, även om löften ser mer trovärdiga ut mot bakgrund av eventuell OS-enighet för Stockholms satsning. 

Sim-respektive polosektionerna redovisar separat sina sportsliga resultat och övrig breddverksamhet nedan i 

denna berättelse. Vi står dock fortsatt inför svåra utmaningar , resursbehov på flera områden.  
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Den nye simtränaren för A-gruppen har börjat bra och står tillsammans med styrelsen inför nödvändiga 

förändringsarbeten och viss omställning av tränarstaben för framtiden. 

Målet,visionen , är att på sikt åter etablera ”Kappis”  som den  stolta föreningen på högsta nivå i svensk 

simsport.  

Under året har styrelsen haft nedanstående sammansättning: 

Ordförande                Robert G Hernadi 

Sekreterare                Suzanne Holm 

Kassör                Peter Ågrup 

Repr Sim                Arne Westin 

Repr Polo                Anders Falk 

Ledamot                Patrik Gadler 

Ledamot                 Mats Norlin 

Suppleant                  Annalena Wigge 

Suppleant                    Pontus Hansson 

Adjungerad                Robert Jonsson 

Det löpande arbetet sköts av respektive kommitté och de 6 anställda  och arvoderade ledarna/tränarna, 

förutom alla frivilligt engagerade ledarna och föräldrarna/funktionärerna , som gör ett fantastiskt uppskattat 

och uppoffrande arbete. 

Styrelsen framför därför till alla nämnda kategorier kamrater sitt odelade tack, liksom också till 

samarbetsparter och simhallsansvariga och personal för gott samarbete under det senaste året 2017! 

Styrelsen genom 

 

Robert G Hernadi, ordförande 
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SIMKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Simkommittén har under 2017 haft följande sammansättning 

Ordförande: Arne Westin 

Kassör: Peter Ågrup 

Sekreterare: Susanne Holm  

Elitansvarig: Robert Jonsson 

Breddansvarig: Christer Lindqvist 

Utvecklingsansvarig: Hans Holm 

Under 2017 hade simkommittén ca 10 icke protokollförda sammanträden.  

SKK har under 2017 haft simverksamhet i flera olika bad, Spångabadet, Eriksdalsbadet, Nälstabadet , 

Tenstabadet (simfritis)samt Beckomberga (VT17). 

SKK har även varit ansvarig för sommarsimskolan på Ekerö på fyra olika badplatser. 

Klubben har också bedrivit verksamhet inom idrottslyftet genom Nätverket Bromma samt olika projekt via 

idrottslyftet och Svenska Simförbundet samt Stockholms Idrottsförbund. 

Samarbetet med kommunen i simskoleprojektet i Vällingby och Tenstabadet fortsatte framgångsrikt även 

under 2017. 

SKK har under 2017 haft 4 anställda.  

Robert Jonsson, B-gruppsansvarig och elitansvarig, 100 %. 

Tero Välimaa,A-gruppsansvarig 100 % 

Christer Lindqvist, administratör och breddansvarig, 50 %,under vår o sommar,100% från hösten. 

Hans Holm, föreningsutvecklare och C-gruppsansvarig, 50 %. 

Dessutom flera tränare och simlärare som är timarvoderade. 
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ELITVERKSAMHETEN 

Träningsverksamheten 

Linbaneträningen har under 2017 till största delen varit förlagd till Nälstabadet och Spångabadet . A-gruppen 

har dessutom tränat 3 dagar i veckan på Eriksdalsbadet. 

A-gruppen bestod under året av ca 16 simmare som tränades av Tero Välimaa med Bosse W som assisterande. 

6-10 pass/vecka (simning samt styrketräning). 

B-gruppen bestod under året av ca 15 simmare som tränades av Robert Jonsson, med Daniel Lönnberg som 

assistent 2 ggr/vecka, 5 pass/vecka (simning, samt styrketräning). 

C-gruppen bestod under året av ca 20 simmare som tränades av Hasse Holm, med Agnes Thomèe som 

assistent.4 pass/vecka, simning samt landträning.  

D-gruppen delades upp i 2 grupper under året och leddes av flera olika tränare: Stephan Hamilton, Lorraine 

Flores, Emily Lamm och under hösten av Gunnar Fornander. Grupperna var ca 15 st per grupp. De tränade 2-3 

ggr/vecka. 

Lägerverksamheten 

A-gruppen hade under året flera träningsläger,det första på Åland tillsammans med B-gruppen,5 st deltog där. 

Dessutom i Aten i April,18 st deltog under ledning av Tero o Bosse. 

B-gruppen var i början på året på Åland under ledning av Robban o Bosse, ca 15 simmare deltog, inklusive 

några från A-gruppen. Dessutom deltog ca 12 simmare tillsammans med C-gruppen på läger i Vadstena under 

ledning av Robban. 

C-gruppen var i Österbybruk på sportlovet under Hasse Holms och Agnes ledning där 18 simmare deltog.  

Dessutom var C-gruppen i Vadstena i augusti tillsammans med B-gruppen där 31 simmare deltog under ledning 

av Hasse H, Robban och Agnes. 

D-grupperna var på läger i Avesta-Hornadal. Ledare var Stephan H, Alex F och Lorraine F, 17 simmare deltog.  

Dessutom hade man ett antal kortare träningshelger.  
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Tävlingsverksamheten 

Klubben har under året deltagit i nedanstående större tävlingar 

Tävling   Antal simmare 

NUSS-inne Jönköping  24 

Swim-Open Stockholm  11 

Ullbergstrofèn Göteborg  12 

Sum-Sim-ute Malmö  11  

Bockstensdoppet Varberg  33 

Sum-Sim riksfinal Eskilstuna    9   

SM/JSM Jönköping    5   

Dessutom ett 20-tal tävlingar i Stockholm 

Sammanfattning Elitverksamheten 

2017 blev ett relativt framgångsrikt år. På ungdoms-sidan blev vi 3:a i div 2 på seriesim. På Sum-Sim tog vi 

ingen medalj, dock ser bredden bra ut på ungdoms-sidan med många placeringar topp 10 i landet. Under året 

lyckades vi kvala in lag till JSM för första gången på några år, dessutom har vi nu flera individuellt  kvalade 

simmare till JSM, så framtiden ser ljus ut med tanke på att de har flera år kvar som juniorer.  

Egna tävlingsarrangemang  

Vi har under året arrangerat UGP 1, Arne Borgs Minne & TYR Sprint. Dessa tävlingar är sanktionerade och 

medför goda intäkter till föreningen. 

För att kunna genomföra dessa tävlingsarrangemang så krävs det att klubben rekryterar funktionärer och vår 

funktionärsansvarige Christina Hancock Bruhn har med stor framgång rekryterat och utbildat flertalet 

funktionärer under 2017(se sida 10 ) 
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Mastersverksamheten 2017 

Klubben har också en Mastersverksamhet under ledning av Mats Norlin samt Robert Grynner. Ett 10-tal äldre 

simmare har under året deltagit vid en masters tävling SM i kortbana i Eskilstuna. Med flera SM medaljer.  

Inför 2018 så går Masters SM 2018 kortbana 23-25 mars i Jönköping. I nuläget med ”bara” 4 simmare. 

Simförbundet har från och med förra året infört den s.k. 2-årsregeln för att få tävla på Masters SM.  

Denna innebär följande; Är det nya/gamla simmare som vill ”komma tillbaka och tävla igen”, så måste dessa 

simma en kvaltävling. Man får med andra ord inte ha resultat i OCTO som är äldre än 2 år.   

Mats Norlin har varit i kontakt med ansvarig på förbundet och förklarat dilemmat med att det kan bli svårt att 

locka tillbaka gamla simmare då dessa oftast inte är sugna på att medverka vid en kvaltävling. Förbundet 

lyssnade på denna kritik och kommer ge dispens 2017 för f.d. simmare, man kommer återigen 2018 ge dispens  

Gruppen har träning i Spångabadet och ”nya” Åkeshovsbadet upp till 3ggr i veckan. Intresset har under 2017 

har varit lite avvaktande på både dam & herrsidan.  

Mastersverksamheten har även ansvarat för vuxencrawlkurser (nybörjare samt fortsättning) i Spångabadet på 

lördagar med totalt ca 10-12 deltagare. 

 

Sponsorsim 

På grund av avsaknad av bassäng, anordnades inget sponsor-sim under 2017,vi räknar med att arrangera ett 

nytt sponsor-sim 2018. 

Breddverksamheten 

Det är viktigt med välfungerade breddverksamhet då den ger vår tävlingsverksamhet ett större urval av 
simmare. Detta har fortsatt att visa sig i vår yngre tävlingsverksamhet (C-D) där vi fortsatt har haft stora 
framgångar under 2017. Antal utövare är ungefär på samma nivå (viss höjning) som 2016 

De verksamheter som ingår under breddverksamheten är Simskolan, Teknikskolan, Simidrottsgrupper (SIG), 
sommarsimskolor och idrottslyftaktiviteter. 

Simskolan 

Under denna verksamhet finns de yngsta barnen mellan 4-7 år i våra Baddare- och Pingvinen- grupper. 
Undervisningen sker i den uppbyggda plattformen på Nälsta badet på kvällar och helger 

Vår oro att tappa medlemmar under renoveringen av Åkeshov till Nälsta har ej skett då vi inte noterat några 
större tapp utan vi håller samma på ungefär samma nivå gällande antal barn   

Totalt har ca 180 barn (ca 160 barn 2016) deltagit i våra simskolegrupper. Simundervisning sker via lek, 
vattenvana och flytövningar för att sedan påbörja grunderna i simning.  

De har tränat 1 gång i veckan i 45min och 12-14 gånger per termin. 
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Teknik, Utvecklingsgruppen(U1), Medley och Simidrottsgrupper (SIG) 

Här tränar barn och ungdomar mellan 6-15 år och undervisningen skedde Nälstabadet, Spångabadet  

Grupper som finns i denna verksamhet är Fisken- och Hajen-grupper, Medley-grupper, SIG-grupper samt 
Utvecklingsgruppen 

Alla barn i dessa grupper kan simma och vi börjar introducera alla fyra simsätt samt att barnen erbjuds att 
tävla i vår klubbtävling Utmanaren & Stjärnjakten samt externa tävlingar för U1 samt Medley. 

Fortsatt utveckling av SIG-grupper i samarbete med Vattenpolon.  Syftet med SIG är b.la. att väcka intresset för 
vattenpolo och hjälpa vattenpolosektionen att bygga upp en ungdomsverksamhet och det kan vi med stolthet 
säga att det ”givit frukt” då vattenpolon numera har lag på alla nivåer!  SIG verksamheten har också som 
målsättning att rekrytera nya simtränare och simlärare.  

Fisken och Hajen tränar 1 gång i veckan á  45min-1tim på kvällar och helger. Medleygrupp och U1 tränar 2-4 
gånger i veckan á 1-1,5 tim samt SIG grupper tränar 1-3 gånger veckan 1,5 tim beroende på nivå.  I denna 
verksamhet har vi haft ca 250barn 

Tränare/Simlärare under 2017: Moa Lindahl, Elias Chahine, Alwine Berggren, Moa Lindahl, Emma Bringa, Irma 
Krüll, Nelina Bergsten, Andrea Bergsten, Lukas Petersson, Claire Holm-Chow och Sofia Näslund, Julia 
Blomquist, Anna Werme, Vera Backman, Axel Winge, Beyla Becker, Fenya Becker, Jesper Lejon-Göransson, , 
Erik Widh, Gustav Pettersson  

 

Sommarsimskolan  

Under sommarhalvåret har vi verksamhet från V27 fram till V33 där vi bedriver simskola på Ekerö i veckor på 3 
samt deltog i projekt ”Gilla vatten”(via Stockholm stad) på Kanaanbadet  

Dessutom genomförde vi sommarsimskola på Nälstabadet under 4veckor.  

Personal sommaren 2017 : Alwine Berggren, Beyla Becker, Kalle Sandahl, Lukas Peterson, Moa Lindahl, Emma 
Sundstedt,  Emma Bring, Olivia Lindkvist, Claire Holm Chow, Sofia Näslund, Irma Krüll, Anna Werme, Vera 
Backman ,Fanny Strömstedt, Clara Olsson, Patrik Eriksson, Jasmine Wihlborg, Tove Lindahl, Carolina 
Andersson, Amanda Dider, Alireza Ahamadi, Beyla Becker, Kitja Venevica 

Totalt så deltog det ca 450 barn i sommarsimskole aktiviteter under 2017 

Gällande Ekerö så har vi i skrivande stund gjort klart att vi även skall genomföra simskola under sommaren 
2018. Här kan vi nämna att det blir nyordning på Ekerö inför 2018 där det kommer bli en öppen upphandling 
som kan innebära konkurens på simskolan från andra klubbar.  

Idrottslyftet  

Under 2017 så har SKK fortsatt som samordnare för Nätverket Bromma/Idrottslyftet som innebar att vi som 
förening sköter all ekonomisk hantering av idrottslyftet i Bromma. All verksamhet bekostas av Idrottslyftet och 
ger även vissa intäkter till SKK  

Idrottslyftet avslutades under VT2017 och vi har redovisat och avslutat projektet till Riksidrottsförbundet där vi 
återbetalade alla återstående pengar som var på 133.434kr  

Vi har haft ytterligare idrottslyftsbidrag via Svenska simförbundet (SSF)via utbildningsstöd får våra kostnader 
gällande utbildning av ledare  
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Utbildning  

Vi har under 2017 utbildat många av våra tränare via Svensks simförbundets simtränarutbildningar som 
arrangeras av Stockholm simförbund 

-Simlinjeassistent utbildning har vi utbildat 4simtränare 

-Simlinjeinstruktör 2-8 har vi utbildat 2 simlärare  

-Simlinjeinstruktör 7-13  har vi utbildat 2 simtränare  

Vi har även anordnat en kostföreläsning som vände sig till våra simmare i AB grupper samt föräldrar samt 
barn-HLR kurs i samband med Ekerö simskola för personalen  

Funktionärsutbildning och sammanfattning 

2017 hade vi 58 st. registrerade funktionärer varav ca 14 st. sporadiskt eller inte alls deltog i 

verksamheten p.g.a. att barnen hade slutat simma. Av de aktiva var 10 st. Distriktfunktionärer samt 

två av dessa s.k. Stockholmsfunktionärer. En av dem blev under året även förbundsfunktionär. I 

november 2017 började även den obligatoriska uppdateringen av funktionärer genom 

kompletteringsutbildning som sker vart fjärde år och under året sista månader uppdaterades de 

flesta funktionärer som deltagit i verksamheten under året. Kompletteringsutbildningen sköttes av 

klubbens funktionärsansvarige tillika KLÄRK Christina Hancock-Bruhn. 

Under året har 3 st funktionärskurser genomförts i klubbens regi och total har ett tiotal nya 

funktionärer utbildats. Kurserna har hållits av klubbens KLÄRK:ar funktionärsansvarige Christina 

Hancock-Bruhn och Mikael Gustafsson.  

Det har varit svårt att rekrytera nya funktionärer i och med flytten till Nälsta då vi inte har haft våra 

gemensamma klubbarrangemang som brukligt var i Åkeshov t.ex. Utmanare och Stjärnjakt, KM, 

Sponsorsim, Luciafirande m.m. där föräldrar personligen har kunnat rekryteras till funktionärskurser 

och fått kunskap om verksamheten. Trots detta har dock klubben under 2017 kunnat genomföra de 

inbjudningstävlingar vi normalt brukar arrangera, UGP 1 och Arne Borgs Minne & Tyr Sprint, med i 

stort sett egna funktionärer.  Klubben har också med delat ansvar tillsammans med Tyresö SS 

arrangerat DM i kort bana under året. Tävlingsverksamheten har för övrigt inneburit ett 

betydelsefullt tillskott till klubbkassan vilket kommer alla aktiva tillgodo bl.a. genom den avlönade 

tränarkåren vissa subventionerade event m.m. 
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Övrigt 

SKK har under 2017 deltagit med personal till skolsim i Vällingbybadet under våren(ej  hösten ) . Vi hade 

däremot ansvar för skolsim i Nälsta badet under hela 2017 . Inför VT 2018 så beslutade vi i att ej deltaga i 

skolsim av olika anledningar , bla svårigheter med att rekrytera personal samt att det kräver en del jobb som 

kanske inte balanseras upp med tillräckliga intäkter. Inför 2018 så kommer vi att anmäla vårt intresse för 

skolsim i nya Åkeshovsbadet . Vi har under 2017 sökt nya inkomstbringande aktiviteter i samarbete med 

Stockholmstad, bla simfritis under 8veckor i Tensta simhall , crawlkurser i Farsta badet under  4veckor. Även 

lovverksamhet med simundervisning för asylsökande. Vi hoppas kunna jobba vidare med dessa verksamheter 

under 2018. Vi fortsätter också vårt samarbete/avtal med Bromma SS där vi skall stötta dem med 

föreningsutveckling samt ledarstöd ! Tanken är också att vi i SKK kan rekrytera yngre simmare till vår 

tävlingsverksamhet 

Detta samarbete kommer vi att fördjupa i samband med flytt till nya Åkeshovsbadet.  

Vid pennan  

Robert Jonsson och Christer Lindqvist 
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1. VATTENPOLOKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

 

Polokommittén har under 2017 haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Kenneth Eriksson 

Sekreterare/ sportchef:  Mats Lennerthson 

Kassör:  Mats Gustavsson 

Ledamöter  Patrik Gadler 

 

Träningsverksamheten 

A-laget har under verksamhetsåret bedrivit träning i Eriksdalsbadet måndagar till torsdagar.  

Regelbundet träningsutbyte har skett med Neptun och Hellas. 

Huvudtränare för A laget är Kenneth Eriksson och assisterande A lagtränare är Stefan Lundqvist 

Under säsongen har vi jobbat med att flytta upp ett antal ungdomar som nu tränar permanent med A laget, 

samt att några har gjort debut i seniorsammanhang. 

På Eriksdalsbadet finns också vår ungdomsverksamhet med två grupper. De har på tisdagar och torsdagar och i 

grupperna finns 25-30 spelare. Ungdomsledare på Eriksdalsbadet är Christer Ljungqvist och Anders Falk.  

Ungdomsgrupperna har ytterligare en träning, på söndagar i Nälstabadet. Där hittar vi också vår andra något 

yngre ungdomsgrupp med 15 deltagare. Ledare på plats är Pontus Hanson, Beyla Becker och Viktor Toding. 

Poolkampen drivs på ett förtjänstfullt sätt av Christer Ljungqvist, med stöd från Sofie Herre och Edvin 

Ljungqvist, varje lördagsmorgon i Spångabadet där vi har c: a 10 deltagare 

Lagledare för USM lagen är Pelle Krüger  
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Nationell Tävlingsverksamheten  
 

Allsvenskan 

A laget återfinner vi i Allsvenskan 

Under året har ett antal nya 0ch nygamla spelare anslutit till truppen. Glädjande har varit att intresset, 

laglojaliteten och närvaron är stor, men då många av de nya spelarna varit nybörjare  har resultaten i serien 

uteblivit. A laget har den här säsongen också kompletterats med flera spelare från ungdomsverksamheten.  

Lars och Thomas Fjärrstad Memorial 

Även den här säsongen arrangerade vi vår populära turnering. Årets turnering var en ren seniorturnering för 

herrar och det kom 6 lag till spel. Efter en väl genomförd turnering stod för första gången i turneringens 

historia SKK (kompletterade med ett antal Linköpingsspelare) som slutsegrare. En härlig och välkommen 

framgång för vår seniorverksamhet.  

Junior SM 

SKK ställde upp med ett lag i JSM Dam. Serien avgjordes under hösten 2017 och slutspelet i Lund januari 2018. 

Efter mycket bra spel både under säsongen och i slutspelet slutade vi tillslut på 2: a plats efter finalförlust mot 

Järfälla 

USM A 

Också här deltog vi med ett damlag som slutade på 3:e plats 

USM B 

SKK deltog under året i USM B. Vi spelade ett antal seriematcher där våra ungdomar visade ett de utvecklats 

som polospelare. Vi deltog i ett B slutspel där vi fick möta jämbördiga lag och visade att vi utvecklat vårt spel, 

då vi vann stort i båda matcherna. 

Polocupen 

Polocupen är en turneringsform för ungdomar steget efter Poolkampen. Polocupen arrangeras av olika 

föreningar vid olika tillfällen och SKK deltog i några de turneringar som arrangerades under 2017.  

Poolkampen 

Poolkampen är svenska simförbundets arrangemang och riktar sig till de allra yngsta nybörjarna. 

Arrangemanget innehåller förutom matcher också andra tävlingsmoment som prickskytte och lagkapp. Här 

deltag vi i ett antal turneringar i Stockholm och med våra yngsta vattenpolospelare 

Sammandrag, läger och landslag 

SKK har deltagit med ett 10 tal ungdomsspelare vid olika läger och sammandrag som Stockholms och Svenska 

simförbundet arrangerat. Under året fick Sebastian Gadler möjligheten att representera Sverige vid Svenska 

Cupen i Stockholm 
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Masters 

Masters VM avgjordes i vattenpolons högborg Budapest. Ett gigantiskt arrangemang där SKK hade 7 deltagare 

som i VM representerade Helsingfors. 

Bland de sju polospelarna på plats fanns våra A lagstränare och elitdomare Stefan Lundqvist och Kenneth 

Eriksson, som båda gjorde bra ifrån sig i sina respektive lag. 

Utbildning 

Under året har inga utbildningar arrangerats för ledare och domare 

Idrottslyftet 
Under året har bredd-och rekryteringsarbetet till ungdomsverksamheten fortsatt med hjälp av medel från 
Idrottslyftet, efterföljaren till Handslaget. 
 

Sammanfattning 

Under 2017 har vi i SKK vattenpolo utvecklat och stabiliserat vår verksamhet. Vi har i skrivande stund c:a 50 

ungdomar och 15 seniorer i vår verksamhet, varav en blivit uttagen i Ungdomslandslaget. Under säsongen har 

vi gjort ett arbete med att flytta upp ett antal ungdomsspelare till seniorgruppen. Det i sin tur har lett till en 

ökad träningsmängd och utvecklingsnivå på många av våra ungdomsspelare. På tränarsidan har vi väl förspänt 

med två seniortränare och 9 ungdomstränare, varav fler kommer från vår egna ungdomsverksamhet, samt en 

lagledare för USM lagen på pojksidan. Ett flertal funktionärer hjälper till vid våra matcher och några nya 

spelarföräldrar har också börjat lära sig match och sekretariatsarbete. SKK finns representerade på domarsidan 

av, förutom våra nyutbildade ungdomsdomare, av Stefan Lundqvist och Kenneth Eriksson. Båda tillhör Sveriges 

bästa domare, vilket visar sig i att båda alltid finns med som domare i slutspel och SM finaler.  

Vi ser med stort förväntan fram emot kommande år och ser en tillströmning och utveckling inom både 

ungdoms och seniorpolon som vi inte sett på många år.  

Mats Lennerthson/ Kenneth Eriksson 

SKK Vattenpolokommittèn 
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BOKSLUT 2017 

Resultaträkning 2017-01-01—2017-12-31 

Resultatrapport 2017     

    

SKK Centralt 
   

    

    

    

RÖRELSENS INTÄKTER 20171231 20161231 

   

Bingo 376 646 346 231 

Erhållna statliga bidrag 270 187 323 906 

Erhållna kommunala bidrag 234 990 147 628 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 881 823 817 765 

   

RÖRELSENS KOSTNADER 
  

   

Verksamheten   

Administration -4 171 -4 631 

Polo -60 000 -60 000 

Summa verksamheten -64 171 -64 631 

   

Personalkostnader 
  

Löner och skatter -735 826 -701 367 

Summa personalkostnader -735 826 -701 367 

   

SUMMA RÖRELSENS 
KOSTNADER 

-799 997 -765 998 

   

RÖRELSERESULTAT 81 826 51 767 
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Resultaträkning 2017-01-01--2017-12-31 
 

Resultatrapport 2017     
    

SKK Polo 
   

    

    
    

RÖRELSENS INTÄKTER 2017231 20161231 

3015 Träningsavgifter 21 400 148 900 

3017 Träningsavgifter Ung 51 600 
 

3018 Träningsavgifter Ung 38 900 
 

3019 Träningsavgifter Poo 32 525 
 

3030 Träningsläger 
 

1 600 

3110 Idrottsarrang 9 175 9 000 

3129 Övriga intäkter 4 169 10 376 

3540 Fsg idrottskläder 7 950 
 

3900 Medlemsavgifter 300 20 100 

3984 SKK Centralt Bidrag 60 000 60 000 

3986 Idrottslyft bidrag 3 800 8 450 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 229 819 258 426 

    

RÖRELSENS KOSTNADER 
  

    

Material och varor 
  
    

4010 Tävlingar -12 250 -3 200 

4018 Plan-/hallhyra -1 500 -4 750 

4021 Funkti.kostnader -600 -26 395 

4025 Tävlingsresor -34 082 -136 288 

4028 Förbundsavgifter -10 200 -32 054 

4029 Övriga kostnader -25 616 -25 992 

4030 Träningsläger -8 800 -4 500 

4119 Kost/Logi -20 162 -8 264 

4120 Materialkostnader -24 377 -18 725 

4121 Funktion. Kostnader -600 -1 440 

4122 Priser -6 720 -4 212 

4410 Utbildning -2 139 -2 500 

5611 Drivmedel -4 349 
 

6480 Administration -756 -629 

7110 Löner tränare -4 230 

7620 Sjuk och hälsovård -3 000 -9 000 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -159 381 -277 948 

    

RÖRELSERESULTAT 70 438 -19 522 
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Resultaträkning 2017-01-01--2017-12-31 - Simsektionen  
 

Resultatrapport 2017     
    

SKK Sim 
   

    
RÖRELSENS INTÄKTER 20171231 20161231 
        

3015 Träningsavgifter 1 450 120 1 351 396  
3030 Tävlingsavgifter 273 420 152 742  
3035 Lägeravgifter 396 850 280 600  
3040 Egna tävlingar 102 371 243 745  
3210 Sponsorintäkter 34 500 46 500  
3540 Försäljning idrottskläder 140 578 85 836  
3900 Medlemsavgifter 150 600 124 000  
3986 Idrottslyft bidrag 31 400 60 500  
3987 Erhållna kommunala bidrag 688 955 667 395  
3990 Övr ersättningar och intäkter 492 195 98 765  

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 3 760 988 3 111 479  

    

RÖRELSENS KOSTNADER 
  

    

Verksamheten 
 

    

4015 Återbetalning avgifter -2 300 
 

4018 Simhall hyra -8 000 -24 120 

4023 Tävlingsresor -38 750 -38 600 

4027 Startavgift externa -190 536 -200 696 

4028 Förbundsavgifter -11 290 -17 690 

4030 Tävlingskostnader -317 386 -238 225 

4035 Lägerkostnader -442 127 -305 901 

4040 Egna tävlingar -41 425 -77 340 

4410 Utbildning -62 881 -91 170 

4470 Elitsatsning -30 362 -57 779 

4542 Inköp idrottsmaterial -326 035 -194 085 

4610 Överföring -50 000 
 

4620 Polo avgifter -78 625 0 

6480 Administration -107 696 -93 742 

6490 Övriga kostnader -170 806 -90 790 

Summa övriga externa kostnader -1 878 218 -1 430 138 

    

Personalkostnader     

7010 Löner till kollektivanställda -999 655 -892 709 

7310 Idrottsledararvode -456 831 -306 408 

7330 Övriga ersättningar -138 932 -139 894 

7412 Collectum -125 044 -100 619 

7510 Lagstadgade sociala avgifter -85 749 -22 815 

Summa personalkostnader -1 806 211 -1 462 445 

    

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -3 684 429 -2 892 583 

    

RÖRELSERESULTAT 76 559 218 896 
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BALANSRÄKNING 2017-01-01--2017-12-31 – Centralt 
 

Balansrapport 2017 

SKK Centralt 

  

Benämning Ingående balans 
 

Utgående balans 

 
170101 

 
171231 

TILLGÅNGAR 
   

Nordea 42 131 
 

1 634 

SEB 2 527 
 

1 327 

Swedbank 238 539 
 

267 457 

SUMMA TILLGÅNGAR 283 197   270 418 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

EGET KAPITAL 
   

Eget Kapital -216 160   -159 139 

Årets resultat -51 767 
 

-81 826 

SUMMA EGET KAPITAL -267 927   -240 965 

Kortfristiga skulder 
   

Personalskatt och sociala avifter -15 270   -29 453 

Summa kortfristiga skulder -15 270   -29 453 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -283 197 
 

-270 418 
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BALANSRÄKNING 2017-01-01--2017-12-31-Polosektionen  
 
SKK Polo 

    

Konto Benämning Ingående balans 
 

Utgående balans 

  
170101 

 
171231 

TILLGÅNGAR 
    

1920 Postgiro 23 699 
 

34 396 

1930 Checkräkning 99 056 
 

158 796 

SUMMA TILLGÅNGAR 122 755   193 192 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

EGET KAPITAL 
   

2010 Eget kapital -97 253 
 

-97 253 

2068 Årets Resultat   
-70 437 

SUMMA EGET KAPITAL -97 253   -167 690 

     
2230 Fonder -25 502 

 
-25 502 

Summa kortfristiga skulder -25 502   -193 192 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -122 755 
 

-193 192 
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BALANSRÄKNING 2017-01-01--2017-12-31 – Simsektionen 
 

Balansrapport 2017       

SKK Sim 
    

Konto Benämning Ingående balans 
 

Utgående balans 

  
20170101 

 
20171231 

TILLGÅNGAR 
    

1610 Förskott 2 318 
 

0 

1921 Swedbank sim 658 732 
 

510 078 

1921 Plusgiro Sim 50 401 
 

17 622 

SUMMA TILLGÅNGAR 711 451   527 700 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

EGET KAPITAL   
 

  

2010 Eget Kapital -284 880   -423 088 

2069 Årets resultat -218 896 
 

-76 559 

SUMMA EGET KAPITAL -503 776   -499 647 

Kortfristiga skulder 
   

2710 Personalskatt -26 518   -15 553 

2731 Avräkn lagstadgade sociala avg -43 083 
 

-12 500 

2780 Skuld Idrottslyftet -138 074 
 

0 

Summa kortfristiga skulder -207 675   -28 053 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -711 451 
 

-527 700 
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Bromma den 22mars – 2018 
 
 
------------------------------------- 
Robert Hernadi 
Ordförande 
 
 
 
-------------------------------------  --------------------------------------- 
Suzanne Holm    Arne Westin 
 
 
 
-------------------------------------  ---------------------------------------- 
Peter Ågrup     Anders Falk  
 
 
 
-------------------------------------  ---------------------------------------- 
Mats Norlin     Patrik Gadler 
 
 
 
Min revisionsberättelse har angivits den 22 mars – 2018 
 
 
 
------------------------------------- 
Hans Öhman 
Revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till föreningsstämman i Stockholms Kappsimningsklubb (Org nr 802001-7342) 
 
Jag har granskat bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stockholms Kappsimningsklubb 
för räkenskapsåret 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen.  
 
Mitt ansvar är att uttala mig om räkenskaperna och förvaltningen på grundval av min 
revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
räkenskaperna inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
 
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med 
föreningens stadgar.  
 
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 
Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Stockholm den 22 mars 2017 
 
 
 
Hans Öhman  
 
Revisor  
 
 
 
 


