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Styrelsens Årsberättelse 2021 

Styrelsen för Stockholms Kappsimningsklubb (SKK) önskar härmed avge sin 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021. 

SKK, populärt kallad "Kappis", är en anrik, ideell förening (etablerad 1895), som alltjämt 
bedriver simidrott för alla på olika nivåer, f n inom simning och vattenpolo. 

Det senast förflutna året har dessvärre fortsatt präglats av viruset Covid-19s effekter. Vi har 
som alla andra i världen drabbats av pandemin och de restriktioner som påtvingats i stort 
sett hela samhället och alla verksamheter där. Först nu en bit in på det nya året verkar det 
som att vaccinerna och restriktionerna har fått avsedd effekt och förhoppningsvis kan vi 
återgå till normala omständigheter inom kort. 

Från och med nu i februari 2022 och framåt hoppas vi att vi successivt kan återvända till 
tidigare normal verksamhet inom de olika verksamheterna i de skilda baden.  

Styrelsen och tränarna har tvingats vara uppmärksamma på ändrade regler, anvisningar och 
förordningar från regering, FHM och Idrottsförvaltningen. Vår uppgift har varit att tolka och 
kommunicera bestämmelserna, försöka upprätthålla ungdomarnas träningsintresse och 
försöka ge dem alternativ, t ex landträningsprogram vid behov. 

Vi har också aktivt deltagit i Stockholms Simförbunds arbete och strävan efter att utöka 
bad/simhallar/badtider, som dessvärre är alltför bristfälliga och begränsande för 
simsportsverksamheterna. 

Glädjande är att detta arbete medfört att vi fick ytterligare bassängtid tilldelad av 
Stockholms stad gällande undervisningsbassängen i Åkeshov simhall, dessa extra tider var 
tider som tidigare varit för Stockholms stads simskola.  

Detta har medfört att vi har kunnat utöka vår simskola för de allra yngsta barnen och det är 
glädjande. Vi fortsätter att jobba för utökade verksamheter i Åkeshov, Nälsta, Spånga och 
Eriksdalsbadet. 

I vår förening ges alla, kvinnor och män, pojkar och flickor, unga som gamla, möjligheter att 
efter sin förmåga utvecklas idrottsligt och socialt. För att säkra att vi efterlever dessa ideal 
har vi gemensamt bedrivit planeringsarbete för att försöka säkerställa att vi arbetar 
målinriktat, strategiskt och metodiskt för att tillgodose en helhet i enlighet med RF:s och 
Simförbundets anvisningar. 
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Totalt har vi 1079 medlemmar, där fördelningen är 526 kvinnliga och 553 manliga i alla 
åldrar.  

Föreningen har haft 763 bidragsberättigade medlemmar, fördelat på 361 kvinnliga och 402 
manliga i åldrarna 7–25 år 

Av tidigare redovisade skäl har vi inte i år heller kunnat/fått genomföra den 125-års 
Jubileumstävling (lagkapp modell 1920) som vi hade planerat med DN. Dock har vi i 
samband med 125-årsminnet ändå lyckats sammanställa en hel del återblickar på vår rika 
idrottshistoria med text och bilder via sociala medier, samt även nyligen berikat vårt 
museala material med Göran Larssons olympiska medalj och andra medaljer, stort tack till 
hans familj. 

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. 

Med en hel del ändrade förutsättningar i verksamheterna behöver vi göra en översyn och en 
trolig omorganisation på simsidan, vilket kan få viss påverkan på våra administrativa 
funktioner på kansliet/kontoret också. Syftet är att ha en lämpligare effektiv organisation av 
ledning och tränare för de olika simgrupperna, såväl bredd som elit i de olika 
åldersklasserna. Det är också fortsatt viktigt att kunna upprätthålla bästa möjliga dialog med 
såväl aktiva som föräldrar. 

Inom styrelsen, assisterad av kontoret, siktar vi på inför det nystartade året att återuppta 
riktig, öppen, växande verksamhet efter pandemitiden när det gäller såväl träningar som 
tävlingar. På lite längre sikt hoppas vi att arbetet ska ge resultat som vi ska bli lika stolta över 
som vi varit de många tiotals åren inom svensk simsport i Stockholmsregionen. 

För mig personligen ett stort TACK till alla kamrater i styrelsen och klubben för alla år, först 
som aktiv, sedan som kapten i pololaget med många SM, sedan i styrelsen som kassör på 
60- och 70-talen och nu som avgående ordförande efter 14 år. 
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Under året har styrelsen haft nedanstående sammanställning: 

Ordförande Robert G Hernadi 

Sekreterare Suzanne Holm 

Kassör Emil Ruder 

Ledamot (sim) Mats Norlin 

Ledamot (sim) Fredrik Axegård 

Ledamot (sim) Johanna Tegenstam 

Ledamot(polo) Emil Löfroth 

Suppleant Stina Hjelmberg 

Suppleant Natasha Fagerberg 

Adjungerad Christer Lindqvist 

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

Styrelsen framför därför till alla nämnda kategorier kamrater sitt odelade tack, liksom också 
till samarbetsparter, simhallsansvariga och personal för gott samarbete under det särskilt 
besvärliga gångna året 2021. 

Styrelsen, genom ordförande 

Robert G Hernadi 
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Simkommitténs Verksamhetsberättelse 2021 

Simkommittén/Tränarråd har under 2021 haft följande sammansättning: 

Ordförande: Mats Norlin 

Elitansvarig: Peter Aronsson 

Sportchef: Christer Lindqvist 

Breddansvarig: Alwine Berggren 

Elittränare: Christian Johansson  

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.  

Tränarrådet har främst haft digitala möten under året hade gruppen möten på veckobasis. 
Det visade sig mycket svårt att planera långsiktigt eftersom det ofta kom nya 
direktiv/rekommendationer, ofta med relativt korta intervall.  Rådet fyllde och blev, vad vi 
själva ansåg, ett viktigt samverkansverktyg, och kunde i vissa delar även vara ett snabbt 
beslutande forum för att på bästa sätt följa myndigheternas/RFs/simförbundets/stadens 
gällande rekommendationer (som ibland även behövde tolkas), fördelning av 
arbetsuppgifter samt dela idéer, information och erfarenheter.    

SKK har under 2021 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 2021 haft 4 anställda:  

● Christer Lindqvist, Sportchef, 100 %. 

● Christian Johansson, Elittränare SM/JSM gruppen, 100 % 

● Peter Aronsson, Elitansvarig och elittränare Sum-sim Riks, 30 %  

● Alwine Berggren, Breddansvarig, 50 %  

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

 



 

 

Stockholms kappsimningsklubb – SKK 

7 

 

ELITVERKSAMHETEN 

Sammanfattning av Elit- och tävlingsverksamheten 

Även detta år blev fortsatt präglat av pandemin på samma sätt som tävlingsåret innan, dock 
så genomfördes alla mästerskap såsom SM/JSM, Sum-sim, DM. Några inbjudningstävlingar 
kunde genomföras under våren men då utan publik medan höstens tävlingar genomfördes i 
stort sett som vanligt.  

Extra roligt var att vi klarade den målsättning vi haft med att ta medaljer på alla mästerskap 
samt fina resultat i övrigt under mästerskapen. Totalt blev det 2 guld, 4 silver,7 brons på 
SM/JSM samt SUM-SIM.  

En tråkig nyhet som avslutade året var att vår elitansvarige och SUM-SIM-tränare, Peter 
Aronsson, valde att lämna oss efter ett år i klubben, han avslutade sin tjänst i mitten av 
december. 

Träningsverksamheten 

Linbaneträningen har under 2021 varit förlagd till Åkeshovs simhall, Nälstabadet, 
Spångabadet samt Eriksdalsbadet. 

SM/JSM bestod under året av ca 15 simmare som tränades av Christian Johansson 7–9 
pass/vecka. 

Sum-Sim Riks bestod under året av ca 15 simmare som tränades av Peter Aronsson och 
Daniel Lönnberg. 

Simiaden Svart bestod under året av ca 16 simmare som tränades av Lorraine 
Axegård(ansvarig)tillsammans med Vera Backman och Tor Selander som assistenter. 4–5 
pass/vecka, simning samt landträning.  

Simiaden Röd bestod av ca 16–21 simmare som tränades av Anton Kilander, (ansvarig) 
tillsammans med Amanda Borgström och Sara Kärvestedt som assistent. De tränade 3 
ggr/vecka simning samt landträning. 

Simiaden Blå bestod av ca 24 simmare som tränades av Irma Krüll (ansvarig) ihop med flera 
assistenter, Elsa Kärvestedt, Elvira Schei och Alwine Berggren. De tränade 2–3 ggr/vecka, 
simning samt landträning. 

Sum-Sim Reg. bestod av ca 12 simmare som tränade 3–4 ggr/vecka simning samt 
landträning som tränades av Mats Norlin som ansvarig ihop med Elvira Schei och Sara 
Kärvestedt.  

Lägerverksamheten 

Inga läger genomfördes under 2021 pga. pandemin  
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Tävlingsverksamheten 2021  

Trots pandemin hanns det med en hel del tävlingar för våra tävlingsgrupper 

● Malmsten Swim-open 8-11april 

● Järfälla nationella 4–6 juni 

● SM/JSM  

● SUMSIM/JSM 29 juni–1 juli  

● DM-långbana 12–13 juni 

● RM ungdom 10–11 juli  

● Seriesim 5 september  

● Septembersim 25 september  

● Arne Borg 26 september   

● Head to Head 10 oktober  

● UGP 3 16–17 oktober 

● DM kortbana 23–24 oktober  

● Sum-sim regional 13–14 november  

● SM/JSM (25m) 24–28 november 

● Saltis cup 28 november  

● Höstsimiaden 4–5 december 

● Sum-sim riks 12–13 december 

Egna tävlingsarrangemang  

● Arne Borg 26 september – sanktionerad tävling  

● Sum-Sim regional 13–14 november – sanktionerad tävling 

● Medalj-jakten 28 november – klubbtävling för de yngsta, ej sanktionerad.  

● Åkeshov invitational 11–12 december 

● Sprint-KM 14 december – ej sanktionerad intern tävling.  
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Mästerskapsmedaljer 2021 

Under 2021 så klarade vi av SKK:s mål med medaljer i alla mästerskap enligt nedan  

DM (50m) – 2guld, 3silver  

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

SUM-SIM/JSM (50m) – 2 JSM-silver 

DM (25m) – 1 guld, 3 silver, 1 brons 

SM/JSM (25m) – 1 JSM-silver, 1 JSM-brons, 1 SM-brons  

SUM-SIM riks (25m) – 2 brons 

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

SM/JSM (50m) Halmstad   

Cecilia Viberg SM-guld 50 bröst, JSM-guld 50 bröst, SM-brons 100 bröst, JSM-silver 100 
bröst  

Carl Wennerholm JSM-brons 50 fjäril, JSM-brons 100 fjäril 

SUM-SIM/JSM äldre(50m) Kungsbacka 

Cecilia Viberg JSM-silver 100 bröst  

Isabel Teglöf JSM-silver 1500 frisim 

SM/JSM (25m) Stockholm  

Cecilia Viberg JSM-silver 50 bröst, SM-brons 50 bröst, JSM-brons 100 bröst  

SUM-SIM Riks – Stockholm 

Jonathan Eriksson brons 800 frisim pojkar 15 år  

Alexander Bouchet brons 200 ryggsim pojkar 14 år 

 

 



 

 

Stockholms kappsimningsklubb – SKK 

10 

 

Internationella mästerskap /Internationella tävlingar  

Under året så hade SKK simmare både på OS, EM. Björn Seeliger deltog på OS i Tokyo samt 
Cecilia Viberg på EM i Kazan. Kan nämna att Björn Seeliger även tog 2 silver 50/100fritt på 
NCAA (amerikanska collegemästerskapen) 

Svenska rekord  

Björn Seeliger som studerar på college i USA slog 2 svenska rekord på 50frisim samt 
100frisim, dessa rekord på yards. 

Klubbrekord 

Björn Seeliger 50frisim, 100frisim (50m) 

Cecilia Viberg 50bröst,100bröst (50m) 

Cecilia Viberg 100medley,50bröst,100bröst,200bröst (25m) 

Isabelle Teglöf 800frisim/1500m frisim (25m/50m) 

4x100 fritt damer(25/50m) 

4x100medley damer (50m) 

4x50 fritt damer (25m) 

4x200fritt damer(25m/50m) 

Klubbmästare 2021  

Nora Segerström och Anton Graner (15år och äldre) 

Elise Karlsson och Samuel Lönnberg-Flores (13-14år) 

Emilia Säther och Felix Bang (12 och yngre) 
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Mastersverksamheten  

Klubben har också en Mastersverksamhet under ledning av Mats Norlin, Johanna Tegenstam 
och Robert Grynner. En handfull äldre simmare deltog under 2021 vid Masters-SM, 3–5 
december i Jönköping.  

Tävlingen fastslogs av simförbundet sommaren 2021 men det var ovisst ända in i 
tävlingsmånaden om tävlingen skulle bli av eller ställas in, helt relaterat till ökad 
smittspridning till Covid-19. 

Förutom ett flertal individuella bra prestationer fick alla med sig minst en guldmedalj hem 
Herrarna vann ett guld på 4x50 fritt men blev tyvärr diskade i tävlingarnas sista gren 4x50 
medley där vi kastade in Johanna på bröstsimmet när Robert blev tvungen att åka hem i 
förtid. Tävlingsledningen blev väldigt osäkra på hur de skulle hantera resultatet då vi var 
först i mål, men efter visst huvudbry fastställde de att Johanna haft otillåten tävlingsdräkt i 
en herrgren … 

Deltagare 2021 var Johanna Tegenstam, Lucas Thomée, Mats Norlin, Philip Björklund och 
Robert Grynner.  

Poängmässigt blev vi 17e förening, vilket är ett mycket bra resultat med enbart 5 deltagare.  

Gruppen har träningar i Åkeshovs simhall, Spångabadet och Nälstabadet upp till 3 gånger i 
veckan.  

Väl mött på nästa masters-SM i maj 2022. 

Öppet vatten  

Vi hade 3 simmare som deltog på Öppet vatten-SM som arrangeras under 
Riddarfjärdsimningen i slutet av augusti. Från oss deltog 3 ungdomssimmare, Elvira 
Lönnberg-Flores, Samuel Lönnberg-Flores och Felix Norlin samt Isabel Teglöf. Resultat att 
nämna var att Isabel Teglöf vann JSM klassen samt Samuel Lönnberg-Flores tog en 3e plats 
ungdomsklassen. 

 

Övrigt SM/JSM  

Klubbpoäng att nämna där vi blev totalt 17e klubb på JSM nivå  

Totalt kom vi också på 17e plats i rankingen gällande poäng på alla mästerskap i alla 
simidrotter.  
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Funktionärsutbildning och sammanfattning av tävlingsverksamhet 

Vid utgången av 2021 hade SKK totalt 67 registrerade funktionärer varav merparten deltog i 
den begränsade verksamhet som kunde upprätthållas trots de för idrottsverksamheten 
fortsatt rådande Corona restriktionerna under stora delar av verksamhetsåret.  

Av klubbens registrerade funktionärer är 17 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 2020 då 63 funktionärer registrerades. 

Trots rådande pandemiläge har funktionärskurser kunnat genomföras under hösten i 
klubbens regi med ett större deltagarantal än tidigare år. Kurserna har hållits av klubbens 
KLÄRK:ar Christina Hancock Bruhn, tillika funktionärsansvarig, och Mikael Gustafsson. Vidare 
har två av klubbens funktionärer genomgått distriktsfunktionärsutbildning. Det har trots 
rådande läge inte varit lika svårt att rekrytera nya funktionärer som tidigare år vilket är 
glädjande och visar att klubben efter flytten tillbaka till Åkeshov från Nälsta 2018 börjat 
komma i kontakt med föräldrar igen genom gemensamma klubbarrangemang som t.ex. 
Medalj-jakt och KM, verksamheter som inte kunde genomföras i Nälsta.  

Under 2021 har klubben kunnat genomföra sanktionerad tävlingsverksamhet. Den 
traditionella tävlingen Arne Borgs Minne arrangerades i september åter i Eriksdalsbadet, 
dock publikfri. I november arrangerade klubben den ena av distriktets två Sum-Sim 
regiontävlingar i Eriksdalsbadet med publik. Även Åkeshov Invitational kunde genomföras i 
december, dock utan publik. Ett internt KM genomfördes i december i Åkeshov. 

Tävlingsverksamheten under detta verksamhetsår har trots allt inneburit visst tillskott till 
klubbkassan och har även varit till stor glädje för simmare och funktionärer under den 
rådande Corona pandemin med återkommande olika restriktioner.  
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Breddverksamheten 

Ännu ett år med restriktioner har passerat och vi kan äntligen lägga det bakom oss och se 
nytt ljus för framtiden. Även om många situationer har varit krävande under 2021 har vi en 
blomstrande verksamhet och energi från alla våra ledare. Utan dem hade vi inte kunnat 
hålla verksamheten flytande.  
 
Ledare: Under 2021 hade vi ett bra flöde av arbetsvilliga ungdomar med energi och 
engagemang, över 30 stycken. Under hösten och nu vid årsskiftet rekryterades nya tränare 
från både elitgrupper och träningsgrupper. Vi tycker det är roligt att ungdomarna vill 
fortsätta vara verksamma inom klubben även om de valt att avsluta sina karriärer som 
idrottare. Det upplevs tryggt att vi har denna familjära känsla.  
 
Simskola: Baddare till Silverfisk. Under året fick vi ökning av tider från Stockholm stad för 
måndagar och onsdagar. Dessa tider har vi lyckats fylla på med tre grupper vardera dagar, 
alla grupper fullbokade vilket ger oss ett bra omdöme att vi är eftertraktade och att nya 
medlemmar söker sig till oss. Utöver dessa är alla våra grupper i undervisningsbassängerna 
fullbokade (några överbokade) med minst tre ledare på varje grupp. Vissa tillfällen har vi 
fyra ledare för att ge den fjärde en schysst introduktion hur det är vara ledare till yngre 
barn. En rutin som vi började med under 2021 för att undvika trängsel i Åkeshov var att 
simlärare både hämtade och lämnade av barnen på ett större yta i stället för samling i 
simskoleavdelningen. Detta gav ett intryck för att vi även tar säkerhet på största allvar vilket 
är en fortsatt rutin i dagsläget.  
 
Under hösten lyckades vi genomföra en uppvisning för Silverfiskarna där alla föräldrar fick 
vara med och titta. Ett mycket uppskattat event där alla från Silverfiskarna simmade en 25a 
frisim och en 25a ryggsim. Syftet med detta var att ge barnen en bra start med första 
simtävlingen. Endast glädje och applåder, inga diskningar eller tvång. Simlärare på både 
långsidor och kortsidor för extra säkerhet och utdelningar av high five och medaljer.    
 
Teknikgrupper: Fiskar, Hajar och Medley Röd. Här tränar vi mestadels tekniker i frisim och 
ryggsim. En lättare introduktion till fjärilsim och bröstsim görs under senare delen av 
terminen. Målet med Hajen är att barnet tillsammans med tränare och förälder ska komma 
överens om vad nästa steg är, valet mellan att tävla, träna eller spela vattenpolo. Om valet 
blir tävla så fortsätter de steget till Medley röd, om träning så flyttas de till Träningsgrupp 1. 
Ett delmål är att simmarna ska delta i vår klubbtävling Medaljjakten som är ett verktyg att 
sälja in simningen som tävlingsidrott och rolig fritidssysselsättning. På grund av pandemin 
lyckades vi endast genomföra en medaljjakt under hösten. Ett nytt upplägg introducerades 
med att en tränare var ansvarig över en grupp och alla hade egna samlingsplatser. Trots 
teknikstrul var det ett bra genomförande och många deltagare fick blodad tand inför att 
utveckla sig till tävlingssimmare.  
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Sommarverksamhet: Nytt för 2021 var att vi under sommaren fick erbjudande om driva 
verksamheten som vänder sig till förskolorna i Stockholms kommun, i Nälstabadet. 
Uppdraget var att skapa tidig vattenvana för 6-åringar för att ge dem en tryggare och 
utvecklande möjlighet att bli simkunniga när de blir äldre. Ett mycket bra projekt som vi 
gärna gör en uppföljning på då vi delar samma vision att ju tidigare vi introducerar vatten 
för barn, desto mer möjligheter finns när de växer upp. Både som simmare och som egen 
säkerhet. Tack vare detta fick vi en bra rekrytering av nya yngre medlemmar.  
 
Övrigt hade vi sommarverksamhet i Nälstabadet och Åkeshovs simhall. Få deltagare på 
grund av smittspridning.  
 
Skolsim: Fortsatt bra samarbete med skolsim i Åkeshovs simhall. Med Alwine i spetsen som 
även hade skolsimansvaret för Stockholms stad gav vi ungdomarna Ina, Rebecca och Rafael 
en bra introduktion till arbetslivet efter studenten. Skolsimmet i Åkeshov utökade sin 
verksamhet till heldagar måndagar, tisdagar och onsdagar. En bra inkomstkälla för SKK och 
jobbmöjligheter till unga vuxna.  
 
Idrottslyftet  

Vi har haft idrottslyftsbidrag via Svenska simförbundet (SSF). Utbildningsstödet går till 
utbildning av ledare. 

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

 

Utbildning och egna aktiviteter  

Vi har under 2021 utbildat 16 tränare i olika nivåer via Svenska simförbundets 
simtränarutbildningar samt RF/SISU. 

- GTU – Grundutbildning för tränare – 6 tränare deltog 

- Simidrottsledare – 3 tränare deltog 

- Simlinjeinstruktör 2–8 – 2 tränare deltog 

- Simlinjeinstruktör 9–12 – 2 tränare deltog 

- Simlinjeinstruktör 13–17 – 2 tränare deltog 

- Minisim – 1 tränare deltog 

Sponsorsim 

Inget sponsorsim genomfördes pga. pandemin 
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Övrigt 

SKK har under 2021 deltagit med personal till skolsim i Åkeshov simhall tre dagar i veckan  

Bromma SS: På grund av pandemin blev samarbetet med Bromma simsällskap något 
lidande, vi lyckades inte göra gemensamma träffar eller ledarstöd som planerat. Dock hade 
vi bra kommunikation med utbyte av ledare där vi erbjöd sommarjobb och skolsimstimmar 
till flertal av BSS:s ledare.  Vi fortsätter vårt samarbete/avtal inför 2022 där vi skall stötta 
dem med föreningsutveckling samt ledarstöd. Målsättning är också att vi skall/kan rekrytera 
yngre simmare till vår tävlingsverksamhet från Bromma SS. 

 
Vid pennan, Alwine Berggren, Sim- och breddansvarig   
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Vattenpolokommitténs verksamhetsberättelse 2021 
Polokommittén har under 2021 haft följande sammansättning: 

Ordförande: Edward Vershovsky 

Sportchef/Kassör: Gustav Persson   

Ledamöter: Emil Löfroth, Edward Vershovsky, Gustav Persson, Armin Ahmadi, 
Milos Radovic 

Styrelse SKK: Emil Löfroth och Natasha Fagerberg som representerar vattenpolon i 
styrelsen SKK 

Träningsverksamheten 

2021 har varit ytterligare ett väldigt speciellt år i och med pandemin, men vi har trots allt 
hållit i gång i den mån som tillåtits.  

Herrlaget har under verksamhetsåret bedrivit träning i Eriksdalsbadet tisdagar och torsdagar 
samt i Nälstabadet på söndagar så länge restriktionerna tillåtit detta.  

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

Damlaget, som också innefattar JSM, 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 i Eriksdalsbadet samt söndagar i 
Nälstabadet. Ledare på plats i Nälsta är Armin Ahmadi och Mauritz Löfroth, i Eriksdal är det 
Gustav och Edward. 
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Nytt för i år är att Armin Ahmadi har gått in som Utvecklingsansvarig för 
ungdomsverksamheten.   

Poolkampen drivs på ett förtjänstfullt sätt av Amanda Roloff, Svante Palm och Laura 
IImanen varje onsdag och lördag i Nälstabadet.  Träningen i Husbybadet har letts av Alaa 
Eleish under 2021 men tagits över av Bogdan Chivaran i slutet på året. Sammantaget har vi 
varit ca 65 spelare, då vi tyvärr har haft ännu mer bortfall under året.   

Tävlingsverksamheten  
 

Allsvenskan 

Herrlaget återfinner vi i Allsvenskan 

Allsvenskan har var varit inställd under 2021.  

Elitserien Dam  

SKK ställde upp med ett lag i Elitserien tillsammans med inlånade spelare från Lugi (Malmö). 
Under säsongen så tog man beslutet att dra sig ur serien då många valde att lägga av under 
pandemin.  

JSM Dam 

I JSM så tog sig damerna välförtjänt till Final efter att ha krossat sina ärkerivaler SPIF med 
20–7. I Finalen så drog man tyvärr det korta strået där regerande mästaren Järfälla avgjorde 
matchen med 1 minut kvar av matchen. Damerna tog alltså ett välförtjänt Silver.  

JSM Herr 

SKK ställde upp i JSM herr. Återigen så ställer SKK upp med ett lag som är 2–3 år yngre än 
resterande. Resultaten speglade åldersskillnaden.  

USM A 

SKK ställde upp med ett lag i USMA. Förhoppningarna var stora inför denna serie men 
resultatet blev inte som tänkt. Med en målsättning att kvalificera sig för slutspel så insåg vi 
väldigt snabbt att laget inte alls var redo och det slutade tyvärr på en sista plats i grundserien.  

U14 Mix 

Första gången på väldigt länge så ställde SKK upp i serien U14 mix. Tyvärr så hann bara 2 
matcher spelas under hösten.  
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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. Tyvärr inga genomförda under 2021. 

Under sommaren 2021 hade vi vattenpolo i det nyöppnade Järvabadet samt sommarpolo i 
Åkeshov för barn 8–12 år. Samtliga blev lyckade. 

Sammandrag, läger och landslag 

Under 2021 så har uttagningar till landslaget hållits av Svenska Simförbundet. I Damlandslaget 
så finner vi SKK:s Amanda Roloff, Tova Sjöberg och Noss 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 

På grund av pandemin så har inte speciellt många läger genomförts. I juni månad så hade vi 
en aktivitetsdag för ungdomarna i Stockholm samt ett läger i Malmö i augusti.  

Sammanfattning 

Året 2021 har tyvärr varit väldigt svårt. Pandemin satte sina spår även detta år och vi har 
gjort vårt bästa för att överleva. Efter att ha tappat ytterligare ca 20 medlemmar fram till 
sommaren så ser vi höstens återväxt som en stor ljusglimt. Herrlaget har gått från 10 spelare 
till 25 samtidigt som U14 laget har utökat till närmare 20 medlemmar.  

Vi hoppas att 2022 kommer bli ett bättre år med fler serier/cuper samt en återrekrytering 
som kommer hjälpa oss att nå vårt mål att bli Sveriges största vattenpoloklubb.  

SKK vattenpolokommittén gm. Edward Vershovsky, Gustav Persson. 
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Årsbokslut för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 
STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB     

Organisationsnummer 802001–7342     

     

RESULTATRÄKNING Not 2021 2020 Konton 
 1    

FÖRENINGENS INTÄKTER     

Nettoomsättning     

Träningsavgifter  2 439 090,96  2 153 084,53  
Tävlingar, avgifter från aktiva  52 675,00  91 162,00  
Lägeravgifter från deltagare  14 400,00  200 090,25  
Egna tävlingar  277 497,00  29 570,00  
Sponsorintäkter  31 071,49  53 374,47  
Försäljning tjänster  15 000,00  0,00  
Bingo  92 860,00  161 768,87  
Försäljning idrottsmateriel  96 907,00  85 027,00  
Öres- och kronutjämning   -7,77 -9,46 

Summa nettoomsättning  3 019 493,68  2 774 067,66  
    

Medlemsavgifter    

Medlemsavgifter   196 850,00  145 500,00  

Summa medlemsavgfiter  196 850,00  145 500,00  
    

Andra ersättningar och bidrag     

Kommunala bidrag  584 477,00  384 010,00  
Statliga bidrag  323 658,80  400 620,86  
Idrottslyftsbidrag  55 000,00  94 873,27  
Övriga ersättningar och intäkter  63 982,00  81 185,94  
Erhållna bidrag och ersättningar för personal 2 59 770,00  51 651,00  

Summa andra ersättningar och bidrag  1 086 887,80  1 012 341,07  
     

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  4 303 231,48  3 931 908,73  
    

FÖRENINGENS EXTERNA KOSTNADER Not   

Bassänghyra   0,00  -240,00  
Startavgifter externa  -73 845,00  -98 510,00  
Förbundsavgifter  -59 503,00  -72 173,00  K4028,4023 
Tävlingskostnader  -231 857,00  -123 181,40  K4030,4031,4033,4034 
Lägerkostnader  -22 012,00  -315 344,47  
Egna tävlingar-kostnader  -132 784,00  -33 441,00  
Elitsatsning, OS/EM/VM/stipendier  -13 212,24  -122 324,11  K4032, 4470 
Inköp idrottsmateriel  -274 773,01  -193 576,62  
Övriga kostnader/admin 3 -235 972,03  -234 521,80  K5010-6570, K8423 

Summa externa kostnader  -1 043 958,28  -1 193 312,40  
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Personalkostnader    

Löner  -1 239 864,67  -1 220 878,20  
Ledararvoden  -892 553,16  -778 003,85  
Förändring av semesterlöneskuld 4 -148 750,33  0,00  K7290, 7519 
Kostnadsersättningar  -61 435,90  -19 660,38  K7321, 7323, 7331, K7380, K7390 
Collectum, Fora  -86 273,00  -93 275,00  K7410, 7415 
Sociala avgifter  -457 545,02  -392 984,00  K7510, 7560 
Löneskatt pensionskostnader  -34 735,11   
Utbildning  -85 617,00  -57 070,00  
Sjuk- och hälsovård, personalvård   -22 050,02  -16 745,00  K7600, K7621 

Summa personalkostnader  -3 028 824,21  -2 578 616,43  
    

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -4 072 782,49 -3 771 928,83 
    

RESULTAT  230 448,99 159 979,90 

 
 
 
Not 1   

 
 
 

  

   

   

   

   

   

Not 2   

 
 
 

  

   

   

Not 3 2021 2020 
Upplysning om övriga externa kostnader   

Lokalhyra -27 000,00 -29 500,00 
Fortknox,IC Controll,Kansli AB  -26 532,00 -28 984,00 
Administration -96 872,59 -100 749,00 
Serviceavgifter till Arbetsgivaralliansen -8 376,00 -8 436,00 
Övriga kostnader -74 225,21 -59 603,00 
Summa -233 005,80 -227 272,00 

   

Not 4   
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BALANSRAPPORT    

Räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31    

    

TILLGÅNGAR Not Utg balans Ing balans 
Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  21 115,00 -57 382,73 
Skattekonto   93 313,00 -1 291,00 

Summa kortfristiga fordringar  114 428,00 -58 673,73 
    

Kassa och bank    

Bank Huvudkonto   681 771,36 417 794,64 

Summa kassa och bank  681 771,36 417 794,64 
    

Summa omsättningstillgångar  796 199,36 359 120,91 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  796 199,36 359 120,91 
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital-SKK  -281 930,91 -121 951,01 
Årets resultat-SKK   -230 448,99 -159 979,90 

Summa eget kapital  -512 379,90 -281 930,91 
    

Kortfristiga skulder    

Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader  -29 941,11 0,00 
Personalskatt-SKK  -37 150,00 -35 300,00 
Lagstadgade sociala avgifter  -39 485,02 -41 890,00 
Upplupna semesterlöner 4 -148 750,33 0,00 
Elitsatsning   -28 493,00 0,00 

Summa kortfristiga skulder  -283 819,46 -77 190,00 
    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -796 199,36 -359 120,91 
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Bromma den 24 mars – 2022 
 
 
------------------------------------- 
Robert Hernadi 
Ordförande 
 
 
 
-------------------------------------  --------------------------------------- 
Suzanne Holm                Johanna Tegenstam 
 
 
 
-------------------------------------  ---------------------------------------- 
Emil Ruder     Emil Löfroth  
 
 
-------------------------------------  ---------------------------------------- 
Mats Norlin     Fredrik Axegård 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Stockholms kappsimningsklubb – SKK 

23 

 

 
 
 

Revisionsberättelse 

 
för året 2021-01-01 – 2021-12-31 

 
Till föreningsstämman i STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB, Org. nr 802001–7342 

Jag har granskat bokföringen, årsbokslutet samt styrelsens förvaltning i Stockholms 
Kappsimningsklubb för år 2021. Det är styrelsen som har ansvar för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsbokslutet och förvaltningen på grundval av revisionen. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att i rimlig 
grad försäkra sig om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen samt de redovisningsprinciper 
som tillämpats. 

Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. 

Min revision ger vid handen att ingenting förekommit som kan föranleda åtgärder 
avseende efterlevnad av de stadgar och regler som omgärdar verksamheten. Revisionen 
ger mig rimlig grund för uttalandena nedan. 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. 

Jag tillstyrker därför 

- att resultat och balansräkningarna fastställs, 
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 

Bromma den 24 Mars 2022 

Lena Hübbert 

Förtroendevald revisor 


