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Styrelsens Årsberättelse 2022 

Äntligen ett år utan restriktioner och vi har haft ett verksamhetsår som mer påmint om 
tiden före pandemin. Vi har kunnat genomföra de aktiviteter som varit planerade och 
verksamheten är åter tillbaka till det normala. Tävlingssimmare och polosimmare har bjudit 
på många spännande ögonblick och SKK har haft det mest framgångsrika SUM-SIM:et i 
klubbens historia. Vi har också anställt en ny chefstränare, Anders Holmertz, och vi ser 
redan mycket positiva effekter i klubben sedan Anders började i augusti, en riktig 
topprekrytering! 

 Jag är också mycket glad över att vi lyckats utöka simskoleverksamheten och att klubben 
fortsätter det viktiga arbetet med att öka simkunnigheten bland barn och ungdomar. 

Styrelsen genomförde ett gediget arbete i början av året med att ta fram en ny organisation 
som sedan beslutades under andra kvartalet. Omorganisationen resulterade bland annat i 
den nya rollen, chefstränare med helhetsansvar för samtliga tävlingsgrupperna i 
simverksamheten. Även rollen som klubbchef förtydligades. Vi ser nu mycket positivt på 
framtiden och hoppas att arbetet vi lagt ner kommer att ge fina resultat de kommande åren.  

Vi fortsätter också ett gott och viktigt samarbete med Stockholms stad där vi tillsammans 
genomfört både skolsim och sommarverksamhet. Det positiva utfallet i projektet ”Hälsa på 
tjejers villkor” där vi hjälpt flertalet ungdomstjejer att ta steget in i idrottsvärlden, har också 
varit en viktig del inom vårt strategiområde; simidrott för alla. 

Vidare fortsätter vi arbetet tillsammans med Stockholms Simförbund för att utöka simhallar 
och träningstider i staden, något som dessvärre är bristfälligt och begränsande för 
simsportsverksamheten. 

Vi har även haft ett mycket gott samarbete med Ekerö kommun i planeringen av den nya 
simhallen på Ekerö och de aktiviteter som kommer att bedrivas där. Styrelsen har goda 
förhoppningar om att klubben kommer få möjlighet att utöka verksamheten och kunna 
erbjuda samaktiviteter även på Ekerö under kommande år.  

En annan glädjande händelse är att föreningen Äldre SKK:are önskat gå samman med SKK 
och styrelsen har beslutat att ÄSKK ska bli en egen sektion i klubben. ÄSKK har en fantastisk 
historia med sina 80 år som förening. Medlemmarna är tidigare aktiva inom simning, polo, 
hopp eller varit ledare i SKK, och tillsammans har de vunnit OS-, EM, och mängder av SM-
medaljer. ÄSKK sökte upp moderföreningen för att få hjälp med en nystart efter pandemin 
och med ambitionen att stötta de aktiva i SKK. Vi är mycket glada över den nya ÄSKK-
sektionen och välkomnar våra nya medlemmar till Kappis. 
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Totalt har SKK 1179 medlemmar, där fördelningen är 595 kvinnliga och 584 manliga i alla 
åldrar.  

Föreningen har haft 837 bidragsberättigade medlemmar, fördelat på 424 kvinnliga och 413 
manliga i åldrarna 7–25 år 

Under året har styrelsen haft nedanstående sammanställning: 

Johanna Tegenstam – Ordförande 

Emil Ruder – Kassör, samt Bingorepresentant 

Suzanne Holm – Sekreterare 

Emil Löfroth – Ledamot, Rapp. Polokommitté 

Stina Hjelmberg – Ledamot 

Fredrik Axegård – Ledamot, Rapp. Simkommitté 

Robert Hernadi – suppleant 

Amanda Roloff - suppleant 

Christer Lindqvist – adjungerad 

Det löpande arbetet har skötts av respektive Sim- och Polokommittéer, våra anställda och 
arvoderade tränare, samt många arbetande ledare och funktionärer som gör ett 
utomordentligt uppskattat arbete. 

Styrelsen kan meddela att vi har god ordning på den ekonomiska redovisningen och är väl 
framme med vision, mål och strategier i enlighet med svensk simidrott 2022–2025. Under 
året har vi fokuserat på värdegrundsarbete i polosektionen. 

Avslutningsvis vill jag tacka våra medlemmar - tränare, ledare, kansliet, föräldrar, 
funktionärer och styrelsen för ert engagemang och arbete för klubben, det är ovärderligt 
och mycket uppskattat. Ett särskilt tack för stöttning och support till Robert Hernadi som 
efter 14 år på ordförandeposten lämnat över stafettpinnen till mig. 

Johanna Tegenstam 
Ordförande Stockholms kappsimningsklubb 
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Simkommitténs Verksamhetsberättelse 2022 

Simkommittén/Tränarråd hade under 2022 följande sammansättning: 

Ordförande: Mats Norlin 

Sportchef/Klubbchef: Christer Lindqvist 

Breddansvarig: Alwine Berggren 

Elittränare: Christian Johansson  

Chefstränare: Anders Holmertz 

Tränarrepresentant: Lorraine Axegård  

Tränarråd har kontinuerligt haft löpande avstämning mellan de olika verksamheterna. Syftet 
var att få en gemensam lägesbild, på både kort och lång sikt, dela information samt vid 
behov vidta adekvata åtgärder i samverkan.  

SKK har under 2022 haft simverksamhet i följande simhallar: Åkeshovs simhall, 
Eriksdalsbadet, Nälstabadet och Spångabadet. 

Klubben har också bedrivit verksamhet inom olika skolsimsuppdrag i samarbete med 
Stockholms stad och idrottsförvaltningen 

SKK har under 2022 haft 4 anställda:  

● Christer Lindqvist, klubbchef, 100 %. 

● Christian Johansson, Elittränare SM/JSM gruppen, 100 % (slutade i klubben i augusti) 

● Anders Holmertz, chefstränare 100 % (började i klubben i augusti) 

● Alwine Berggren, Breddansvarig, 100 %  

Dessutom flera tränare och simlärare som är timarvoderade samt på uppdragskontrakt. 
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ELITVERKSAMHETEN 

Sammanfattning av Elit- och tävlingsverksamheten 

Året har varit fritt från begränsningar kopplat till pandemin och det har varit full fart på 
tävlingsverksamheten. Ett mycket framgångsrikt år för klubben med en mängd medaljer 
från olika mästerskap, men även från andra konkurrenskraftiga tävlingar. Klubben är helt 
klart på uppåtgående. 

Det är framför allt på ungdomssidan klubben varit framgångsrik med 19 medaljer från SUM-
SIM. 

Klubben genomförde en omorganisation under året, vilket resulterade i att Christian 
Johansson avslutade sin tjänst som elittränare i juli efter tre år i klubben.  

SKK rekryterade en chefstränare i form av Anders Holmertz som började i augusti. Anders 
kommer från LASS där han var ungdomstränare. Anders är också en av Sveriges mest 
framgångsrika simmare någonsin. 

Christer Lindqvist fick en roll som klubbchef (tidigare sportchef) med särskilt ansvar för 
bredd och klubben i stort. 

Träningsverksamheten 

Linbaneträningen har under 2022 varit förlagd till Åkeshovs simhall, Nälstabadet, 
Spångabadet samt Eriksdalsbadet. 

Elitgruppen bestod under året av ca 15 simmare som tränades av Christian Johansson 7–9 
pass/vecka fram till och med sommarens SM/JSM. 

Sum-Sim-gruppen bestod under året av ca 20 simmare som tränades av Lorraine Axegård 
och Daniel Lönnberg fram till och med sommarens ungdomsmästerskap. 

Ovanstående grupper slogs ihop i augusti och kallas numera för Mästerskapsgruppen och 
leds av Anders Holmertz med Lorraine Axegård och Daniel Lönnberg som assisterande 
tränare. 

Simiaden Svart bestod under året av ca 25 simmare som tränades av Anton Kilander med 
Alwine Berggren och Tor Selander som assistenter. 4–5 pass/vecka, simning samt 
landträning.  

Simiaden äldre bestod av ca 15 simmare som tränades av Ella Engelgren (ansvarig) 
tillsammans med Alwine Berggren som assistent. De tränade 3 ggr/vecka simning samt 
landträning. 

Simiaden yngre bestod av ca 18 simmare som tränades av Alex Flores och Sara Ruder 
(ansvarig). De tränade 2–3 ggr/vecka, simning samt landträning. 
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Lägerverksamheten 

Simiaden Svart var på läger i Katrineholm och Elitgruppen genomförde ett läger i Malaga i 
Spanien under juni. Mästerskapsgruppen startade upp höstsäsongen i Borås med en veckas 
läger med den nya chefstränaren Anders Holmertz. 

Stockholms simförbund arrangerande ett läger/tävling för de bästa ungdomarna i Stockholm 
på Åland i september. SKK hade sju deltagare med. 

Tävlingsverksamheten 2022 

En hel del tävlingar har genomförts och nedan finns ett axplock av de viktigaste 

● Borås Speedo meet februari 

● Malmsten Swim open april 

● Ullbergstrofén (Göteborg) april 

● Järfälla nationella juni 

● SM/JSM juni 

● SUMSIM/JSM juli  

● Arne Borg september   

● Head to Head oktober  

● DM kortbana oktober  

● Ystads GP oktober 

● Sum-sim reg. november  

● SM/JSM (25m) november 

● Sum-sim riks december 

Egna tävlingsarrangemang  

● Arne Borg september  

● SUM-SIM reg. november  

● Åkeshov invitational december 
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Mästerskapsmedaljer 2022 

2022 går till historien som ett av de mest framgångsrika åren på ungdomssidan. 

Klubben placerade sig bland annat som 6:e bästa klubb på inne-SUM SIM i Helsingborg. 

SM/JSM (50m) – 2 SM-guld, 1 JSM-brons    

SUM-SIM riks (50m) – 2 SUM-SIM guld, 1 SUM-SIM silver, 4 SUM-SIM brons 

SUM-SIM riks (25m) – 5 SUM-SIM guld, 3 SUM-SIM silver, 4 SUM-SIM brons 

 

Våra medaljörer under SM/JSM samt SUM-SIM är följande 

SM/JSM (50m) Linköping  

Cecilia Viberg JSM-brons 100 bröst  

Björn Seeliger SM-guld 50 rygg (svenskt rekord), SM-guld 100 fritt 

SUM-SIM (50m) Norrköping 

Samuel Lönnberg-Flores brons 100 frisim, brons 100 fjäril, brons 100 ryggsim 

Lucas Bouchet silver 100 ryggsim 

Lagkapp pojkar 13–14 år guld 4x200 frisim, guld 4x100 frisim, brons 4x100 medley (laget 
bestod av Samuel Lönnberg-Flores, Ludvig Axegård, Lucas Goulet och Lucas Bouchet) 

SUM-SIM Riks – Helsingborg 

Samuel Lönnberg-Flores guld 400 fritt, 200 fritt, 200 medley, 100 fritt, silver 100 fjäril, brons 
100 rygg 

Elvira Lönnberg-Flores silver 200 rygg, brons 200 medley 

Lucas Bouchet brons 200 rygg 

Alma Brorson silver 200 medley 

Lagkapp pojkar 13–14 år guld 4x100 fritt, brons 4x100 medley (laget bestod av Samuel 
Lönnberg-Flores, Ludvig Axegård, Lucas Goulet och Lucas Bouchet) 

Internationella mästerskap /Internationella tävlingar  

Under året hade SKK en simmare VM och EM i form av Björn Seeliger samt på EM med 
Cecilia Viberg. 
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Svenska rekord  

Björn Seeliger slog svenskt rekord på 50 ryggsim under sommarens SM i Linköping. 

Klubbmästare 2021  

Sara Torstensson och Felix Norlin (15år och äldre) 

Alma Brorson och Samuel Lönnberg-Flores (13–14 år) 

Sofia Knagge och Karl Ekberg (12 och yngre) 

Mastersverksamheten  

Klubben har också en Mastersverksamhet under ledning av Mats Norlin, Johanna Tegenstam 
och Robert Grynner. Det har varit ett år utan tävlingar för mastersgruppen. 

Gruppen har träningar i Åkeshovs simhall, Spångabadet och Nälstabadet upp till 3 gånger i 
veckan.  Väl mött på nästa masters-SM i mars 2023. 

Öppet vatten  

Mästerskapsgruppen deltog Riddarfjärdssimningen som även var DM med mycket goda 
resultat. Tre pallplatser blev det till slut. 

Övrigt SM/JSM  

Totalt kom vi också på 23:e plats i rankingen gällande poäng på alla mästerskap i alla 
simidrotter.  

Simkommittén  

Fredrik Axegård och Mats Norlin 
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Funktionärsutbildning och sammanfattning av tävlingsverksamhet 

Vid utgången av 2022 hade SKK totalt 74 registrerade funktionärer varav ca hälften deltog i 
tävlingsverksamheten som under året på nytt kommit igång efter att Coronarestriktionerna 
delvis upphört under verksamhetsåret.  

Att endast hälften av antalet funktionärer är aktiva beror på att de flesta tyvärr slutar vara 
aktiva när deras barn slutar simma. Man kvarstår dock i funktionärsregistret tills man faller 
bort vid den vart fjärde år återkommande uppdateringen av funktionärer som nu infaller 
under 2023. 

Av klubbens registrerade funktionärer är 18 distriktsfunktionärer, två av dessa är 
Stockholmsfunktionärer i Stockholms Simförbund och en av dem är även 
Förbundsfunktionär i Svenska Simförbundet. Antalet funktionärer har ökat något jämfört 
med utgången av 2021 då 67 funktionärer registrerades. 

Trots svårigheter att rekrytera funktionärer efter tappet av simmare p.g.a. Coronapandemin 
har en funktionärskurs kunnat genomföras under året i klubbens regi. Kursen har hållits av 
klubbens KLÄRK:ar Christina Hancock Bruhn, tillika funktionärsansvarig, och Mikael 
Gustafsson. Vidare har en av klubbens funktionärer genomgått 
distriktsfunktionärsutbildning under hösten. Det har dock varit svårt att rekrytera nya 
funktionärer trots att verksamheten kommit i gång efter Coronapandemin och klubben 
börjat komma i kontakt med föräldrar igen genom gemensamma klubbarrangemang som 
t.ex. Medalj-jakt och KM.  

Under 2022 har klubben kunnat genomföra planerad sanktionerad tävlingsverksamhet igen. 
Den traditionella tävlingen Arne Borgs Minne arrangerades i september åter i 
Eriksdalsbadet.  I november arrangerade klubben tillsammans med Södertörns Simsällskap 
den ena av Stockholmsdistriktets två Sum-Sim regiontävlingar i Eriksdalsbadet. Även 
Åkeshov Invitational kunde genomföras i december. Ett internt KM genomfördes också i 
december i Åkeshov. 

Tävlingsverksamheten under detta verksamhetsår har tacksamt inneburit ett tillskott till 
klubbkassan och har även varit till stor glädje för simmare och funktionärer som åter kunnat 
delta i tävlingsverksamhet utan restriktioner efter Coronapandemin. 

Funktionärsansvarige – Christina Hancock-Bruhn  
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Breddverksamheten 

Ytterligare ett år passerat, även om det var restriktioner i början av 2022 är vi mycket glada 
att regler och riktlinjer har lättat upp och återgått till det normala. Det börjar gå mot vår och 
nytt ljus för framtiden. Som åren innan har vi haft en del situationer men som vanligt har vi 
en blomstrande verksamhet och energi från alla våra ledare.  
 
Under 2022 hade vi ett bra flöde av ungdomsledare med energi och engagemang. Även om 
vi hade ett stort avhopp efter sommaren lyckades vi under hösten och nu vid årsskiftet 
rekrytera nya ledare från mästerskapsgruppen, träningsgruppen och från samarbetsprojekt 
med Stockholm stad. Vi tycker det är roligt att även om ungdomarna avslutat sin karriär som 
simmare att de vill fortsätta vara verksam inom klubben. Det upplevs tryggt att vi har denna 
familjära känsla.  
 
Simskolan 
Fortsatt fullbokade grupper inom simskolans sektion och flertal på kö. En klapp på axeln att 
vi är eftertraktade och att nya medlemmar söker sig till oss. Vi har minst tre ledare på varje 
grupp, där vi ger chans till nya ledare att hitta sin roll som ledare. Under hösten 2022 har vi 
även börja med att höja kraven för nivåerna och börjar träna på samtliga bentag och kickar 
redan i Sköldpadda. Genom tidig inlärning av alla simsätt stärker vi simkunnigheten och 
barnen får mer förståelse över teknikerna när de blir äldre.  
 
Medaljjakten och Silverfiskuppvisningen genomfördes under hösten. Silverfiskarna Simmade 
25m fritt och 250055m rygg utan prestationstid, bara applåder och beröm. Alla som deltog 
fick deltagarmedalj eller medalj efter prestationstid.  
 
Teknikgrupper 
Inom teknikgrupperna tränar vi på samtliga simsätt och skapa glädje till simning som idrott. 
Med nivån Hajen är slutmålet att simmaren ska vara simkunnig inom den nordiska 
simkunnighetsdefinitionen, 200m i magläge vara 50m i ryggläge. När simmaren gjort denna 
är tanken att simmare, ledare och förälder tillsammans bestämmer vad nästa steg är. Vid 
intresse för tävling väljs Medley, intresse för träning en träningsgrupp, eller prova något nytt 
väljs vattenpolo. Medleygruppen har gjort stora framsteg under hösten 2022 och fler 
deltagare visar intresse för att bli aktiva tävlingssimmare.  
 
Medaljjakt arrangerades under hösten, beröm till föräldrar och ledare som ställde upp som 
funktionärer och gjorde att denna Medaljjakt blev den bästa på länge! 
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Samarbete med Stockholm stad  
Fortsatt bra samarbete med Stockholm stad med Skolsim och sommarverksamhet. Med 
skolsim har vi hjälpt flertal barn att klara av skolans mål inom idrott i de olika årskurserna. 
Sommaren gjordes en satsning att barn födda 2015 och 2016 fick boka en veckas kurs för 
endast 100kr, genom tidig vattenvana ges bättre förutsättningar för simkunnighet vid äldre 
åldrar.  
Innan sommaren så skapades även ett nytt projekt tillsammans med Stockholm Stad 
idrottsförvaltning och organisationen ”Right by me” (tidigare rights to play) där SKK bistod 
med kvinnliga ledare då satsningen vände sig till ungdomstjejer med utländsk bakgrund. 
Projektet heter ”Hälsa på tjejers villkor – innovation för jämställd hälsa”. Även om mycket 
fokus under träffarna riktade sig mot simkunnighet så är syftet att hjälpa dessa tjejer till en 
organiserad idrottsverksamhet på deras villkor och trygghet.  
 
Idrottslyftet  

Vi har ansökte om omstartsstöd i 2 omgångar via Svenska simförbundet (SSF). Omstartsstöd 
beviljades för utbildning, läger, utrustning 

RF/SISU Stockholm  

Vi deltog i Bromma Sportscamp i samarbete och med stöd av RF/SISU Stockholm under två 
veckor där barn och ungdomar fick prova på vattenpolo via vår regis samt flera andra 
idrotter inom projektet. 

Utbildning och egna aktiviteter  

Vi har under 2022 utbildat 10 tränare i olika nivåer via Svenska simförbundets 
simtränarutbildningar samt RF/SISU. 

- GTU – Grundutbildning för tränare – 6 tränare deltog 

- Simidrottsledare – 3 tränare deltog 

- Simlinjeinstruktör 7–13 – 1 tränare deltog 

Övrigt  
Vi har fortsatt samarbete med Bromma simsällskap, hjälp med träffar, ledare, tips och HLR 
utbildningar.  
 

Alwine Berggren, simskola & breddansvarig  
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Vattenpolokommitténs verksamhetsberättelse 2022 
Polokommittén har under 2022 haft följande sammansättning: 

Ordförande: Edward Vershovsky 

Sportchef/Kassör: Gustav Persson   

Ledamöter: Emil Löfroth, Edward Vershovsky, Gustav Persson, Amanda Roloff, 
Milos Radovic 

Styrelse SKK: Emil Löfroth och Amanda Roloff som representerar vattenpolon i 
styrelsen SKK 

Träningsverksamheten 

2022 har varit ett bättre år då vi äntligen lämnat pandemin bakom oss.  

Herrlaget har under verksamhetsåret bedrivit träning i Eriksdalsbadet tisdagar och torsdagar 
samt i Nälstabadet på söndagar. 

Huvudtränare för A-laget/U20/U18 är Gustav Persson och Edward Vershovsky samt Milos 
Radovic på söndagar. 

Damlaget, har under året bedrivit träning på tisdagar och torsdagar på Eriksdalsbadet samt 
även söndagar i Nälstabadet. Tränare för verksamheten har varit Gustav Persson och 
Edward Vershovsky.  

Ungdomsgrupperna har träning på tisdagar och torsdagar på Eriksdalsbadet samt söndagar i 
Nälstabadet. Ledare på plats i Nälsta är Samuel Klockerud, på Eriksdal är det Adrian Worsöe 
och Milos Radovic 

Poolkampen drivs på ett förtjänstfullt sätt av Amanda Roloff och Svante Palm varje onsdag 
och lördag i Nälstabadet.  Träningen i Husbybadet leds av Bogdan Chivaran. Sammantaget 
har vi varit ca 70 spelare.  
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Tävlingsverksamheten  
Allsvenskan 

Herrlaget återfinner vi i Allsvenskan 

Herrlaget ställde upp med ett starkt lag i Allsvenskan 2022 med målsättningen att ta sig till 
Playoff. Efter 8 matcher så stod SKK på 11 poäng och en 2a plats i serien med 116 gjorda 
mål. SKK kvalificerade sig till slutspel där Neptun och SVA från Burlöv väntade. Efter tuffa 
matcher så föll SKK på mållinjen och missade kvalificeringen till högsta serien på målskillnad.  

Någonting som behöver uppmärksammas är att SKK:s Adrian Worsöe vann Skytteligan med 
sina 40 gjorda mål.   

Elitserien Dam  

SKK ställde inte upp i Elitserien för damer 2022. SKK:s damspelare lånades ut till Lugi i 
Malmö där man hamnade på en 3e plats.  

SKK:s tjejer spelade även i Nordic League med Lugi. Ett serie för lag från hela Nordeuropa.  

U14 Mix 

SKK ställde upp i U14 mixserien för spelare födda 2008. SKK:s lag är födda 2009 och är alltså 
1 år yngre än sina motståndare. Efter 8 matcher så hamnade SKK på en 4e plats i serien.  

Under 2022 så spelade laget Upptramp Cup i Järfälla. En av Sveriges största turneringar i den 
åldersklassen.  

Laget var även med på november Cup i Ängelholm.  

JSM Dam 

SKK ställde inte upp med några egna lag i denna serie. Vi har däremot lånat ut Groa Becker 
och Josefin Svennblad till SPIF för denna serie.  

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. Ett fåtal poolkampen cuper arrangerades under året och SKK var 
anmälda till alla.  

Under 2022 så spelade även laget Upptramp Cup i Järfälla. En av Sveriges största turneringar 
i den åldersklassen.  
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Sammandrag, läger och landslag 

Under 2022 så har uttagningar till landslaget hållits av Svenska Simförbundet. 2022 så har 
förbundet valt att starta upp en seniorverksamhet igen med fokus på EM 2023 i Israel och EU-
nations Cup i Tjeckien. I den slutgiltiga Bruttotruppen så hittar vi Amanda Roloff, Noss Becker 
och Groa Becker.  

Utbildning 

Under året 2021 så har 8 st av våra medlemmar utfört ledar- och domarutbildningar.   

Lars och Thomas Fjärrstad Memorial 

LTFM cup genomfördes i år i september månad med 11 deltagande lag. Återigen så anser vi 
att cupen var en succé.  

Läger och samlingar 

I juni månad så hade vi en aktivitetsdag för ungdomarna i Stockholm samt ett läger i Malmö i 
augusti.  

Sammanfattning 

Året 2022 har varit ett bättre år än tidigare då vi äntligen lämnat den värsta delen av 
pandemin bakom oss. Serierna gick igång och man fick återigen träna normalt. SKK har 
jobbat för en återväxt i laget med större fokus på ungdomar under 14år där målet är att 
kunna ha ett lag i varje ungdomsserie. Vi ser just nu positivt på detta arbete och kommer 
fortsätta jobba framåt för att unga spelare ska välja SKK och Vattenpolo.  

I Seniorserier så har vi tyvärr haft ett litet tapp från 2021 då många av herrlagets spelare är i 
ålder för Lumpen och Studier i andra städer.  

Inför 2023 så har vi som mål att återigen nå Playoff för att försöka ta oss upp i högsta serien. 

Vi hoppas att 2023 kommer bli ett framgångsrikt år med återrekrytering som kommer hjälpa 
oss att nå vårt mål att bli Sveriges största vattenpoloklubb.  

Vattenpolokommittén - Edward Vershovsky, Gustav Persson. 
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Årsbokslut för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 
STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB     

Organisationsnummer 802001–7342     

     

 
RESULTATRÄKNING Not 2022 2021 Konton 

 1    
FÖRENINGENS INTÄKTER     
Nettoomsättning     
Träningsavgifter  2 878 711,13  2 439 090,96  
Tävlingar, avgifter från aktiva  191 800,00  52 675,00  
Lägeravgifter från deltagare  330 150,00  14 400,00  
Egna tävlingar  310 987,88  277 497,00  
Sponsorintäkter  89 743,44  31 071,49  
Försäljning tjänster  60 000,00  15 000,00  
Bingo  166 290,20  92 860,00  
Försäljning idrottsmateriel  103 202,56  96 907,00  
Öres- och kronutjämning  -3,54  -7,77  
Ränteintäkter   17 0 
Summa nettoomsättning  4 130 898,67  3 019 493,68  

    
Medlemsavgifter    
Medlemsavgifter   223 455,62  196 850,00  
Summa medlemsavgifter  223 455,62  196 850,00  

    
Andra ersättningar och bidrag     
Kommunala bidrag  541 315,00  584 477,00  
Statliga bidrag  305 698,11  323 658,80  
Idrottslyftsbidrag  178 532,00  55 000,00  
Övriga ersättningar och intäkter  23 703,29  64 887,00  
Erhållna bidrag och ersättningar för personal 2 0,00  58 865,00  
Summa andra ersättningar och bidrag  1 049 248,40  1 086 887,80  

     
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  5 403 602,69  4 303 231,48  
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FÖRENINGENS EXTERNA KOSTNADER Not          2022 2021 Konton 

Bassänghyra   -3 000,00  0,00  
Startavgifter externa  -285 119,00  -73 845,00  
Förbundsavgifter  -71 359,00  -59 503,00  K4028,4023 
Tävlingskostnader  -479 696,25  -231 857,00  K4030,4031,4033,4034 
Lägerkostnader  -500 027,00  -22 012,00  
Egna tävlingar-kostnader  -152 328,03  -132 784,00  
Elitsatsning, OS/EM/VM/stipendier  -26 372,00  -13 212,24  K4032, 4470 
Inköp idrottsmateriel  -313 471,54  -274 773,01  K4540, K4541 
Övriga kostnader/admin 3 -212 319,08  -235 972,03  K5010-6570, K8423 

Summa externa kostnader  -2 043 691,90  -1 043 958,28  

     
Personalkostnader    
Löner  -1 343 848,37  -1 239 864,67  
Ledararvoden  -962 624,20  -892 553,16  
Förändring av semesterlöneskuld  -1 921,08  -148 750,33  K7290, 7519 
Kostnadsersättningar  -64 525,13  -61 435,90  K7321, 7323, 7331, K7380, K7390 
Collectum,Fora  -139 519,00  -86 273,00  K7410, 7415 
Sociala avgifter  -512 981,87  -457 545,02  K7510, 7560 
Löneskatt pensionskostnader  -32 103,99  -34 735,11  
Utbildning  -32 281,00  -85 617,00  
Sjuk- och hälsovård, personalvård   -23 371,00  -22 050,02  K7600, K7621 

Summa personalkostnader  -3 113 175,64  -3 028 824,21  

    
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -5 156 867,54 -4 072 782,49 

    
RESULTAT  246 735,15 230 448,99 
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STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB   
Organisationsnummer 802001-7342   
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)   

   
Not 1   
 

    

   

   

   

   

   
Not 2   
 

    

   

   
Not 3 2022 2021 
Upplysning om övriga externa kostnader   
Lokalhyra -27 000,00 -27 770,00 
Fortknox ,IC Controll, Kansliet AB  -29 882,00 -24 009,25 
Administration -42 078,15 -73 683,65 
Serviceavgifter till Arbetsgivaralliansen 0,00 -7 396,00 
Övriga kostnader -113 358,93 -103 113,13 
Summa -212 319,08 -235 972,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisningprinciper 

Årsbokslutet har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2017:3 om årsbokslut. Vidare har 
Riksidrottsförbundets rekommendationer Idrottens Redovisning 3.5 
tillämpats. 

"Erhållna bidrag och ersättningar för personal" avser kompensation för 
kortidsarbete från staten under Corona pandemin. 
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STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB    
Organisationsnummer 802001-7342    

    
BALANSRAPPORT    
Räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31    

    
TILLGÅNGAR Not Utg balans Ing balans 
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Periodiseringskonto  -29 416,52 0,00 
Skattekonto   84 152,00 93 313,00 

Summa kortfristiga fordringar  54 735,48 93 313,00 

    
Kassa och bank    
Bank Huvudkonto   1 032 047,05 681 771,36 

Summa kassa och bank  1 032 047,05 681 771,36 

    
Summa omsättningstillgångar  1 086 782,53 775 084,36 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  1 086 782,53 775 084,36 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
Eget kapital-SKK  -512 379,90 -281 930,91 
Årets resultat-SKK   -246 735,15 -230 448,99 

Summa eget kapital  -759 115,05 -512 379,90 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  -50 051,00 0 
Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader  -49 823,10 -29 941,11 
Personalskatt-SKK  -37 505,00 -37 150,00 
Lagstadgade sociala avgifter  -42 605,24 -39 485,02 
Upplupna semesterlöner  -150 671,41 -148 750,33 
Övriga upplupna kostnader  71 801,27 21 115,00 
Elitsatsning   -68 813,00 -28 493,00 

Summa kortfristiga skulder  -327 667,48 -262 704,46 

    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -1 086 782,53 -775 084,36 

 
 
 
 
 
 


