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Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 
Styrelsen för Stockholms Kappsimningsklubb (SKK) önskar härmed avge sin 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

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

Det nyss förflutna året har varit exceptionellt mycket annorlunda än vanligt. Vi har som 
nästan alla andra i världen drabbats av en härjande pandemi, under beteckningen Covid-19, 
ett coronavirus. Under alla månader sedan februari/mars 2020 och framåt har miljontals 
människor (mest äldre) smittats och avlidit snabba och tragiska omständigheter. Sjukvården 
har varit oförberedd och volymerna ohanterliga. Först nu en bra bit in på det nya året har 
man lyckats få fram godkända vacciner, som kan levereras och brukas under de kommande 
månaderna. 

Något liknande har vårt jordklot inte upplevt på 100 år, senast spanska sjukan kulminerade 
1920, med många 10-tals miljoner döda överallt. 

I Sverige och Stockholm har året som gått karaktäriserats av att pandemin hindrat oss från 
att ha verksamheterna igång och successivt stängdes simhallarna efter sommaren. 
Stockholms Stad och myndigheter beslutade att från 1 november var endast simmare födda 
2005 och senare tillåtna att delta i simaktiviteter. Från 20 december till 24 januari 2021 
gällde beslutet alla åldrar så då stängdes hela vår verksamhet ner. 
Det undantag som medgavs riksmässigt var för de som är proffs, dvs förbereder sig OS, VM- 
mästerskap. 

Styrelsen och tränarna har varit uppmärksamma på ändrade regler och förordningar från 
regering, FHM och Idrottsförvaltningen. Vår uppgift har varit att tolka och kommunicera 
bestämmelserna, försöka upprätthålla ungdomarnas träningsintresse och försöka ge dem 
alternativa landträningsprogram. I vissa, mycket få, fall har uppsökning av simhallar i andra 
kommuner varit lösning. 

Vi hade tänkt och planerat för utökade verksamheter i Åkeshov, Nälsta, Spånga och Eriksdal, 
men allt drabbades i stor omfattning. 

I vår förening ges alla, kvinnor och män, pojkar och flickor, unga som gamla, möjligheter att 
efter sin förmåga utvecklas idrottsligt och socialt.  

 

Totalt har vi 1018 medlemmar, där fördelningen är 485 kvinnliga och 533 manliga i alla 
åldrar. 

Föreningen har haft 699 bidragsberättigade medlemmar, fördelat på 341 kvinnliga och 358 
manliga i åldrarna 7-25 år. 
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Av tidigare redovisade skäl har vi inte kunnat/fått genomföra den 125-års Jubileumstävling 
(lagkapp modell 1920) som vi hade planerat med DN. Vår förhoppning är att vi kan göra det 
nu sommaren 2021. I samband med 125-års minnet har vi ändå lyckats sammanställa en hel 
del återblickar på vår rika historia med text och bilder, som via hemsidan går att finna på 
sociala medier. 

Styrelsen tycker att vi fått god ordning på den ekonomiska redovisningen och arbetat med 
föreningens visioner, mål, strategier och värdegrundsfrågor. Styrelsen har under året tagit 
fram en ny vision samt mål och strategier för föreningen. De nya målen och strategierna 
bygger på Svensk simidrotts mål och strategier för 2025 

Vi kan presentera aktuella långsiktiga planer för verksamheten och en balanserad budget för 
det kommande året. 

Vi har en grupp utmärkta tränare genom de olika ålders-och kvalificeringsgrupperna där vi 
är aktiva i de olika simhallarna och försöker att upprätthålla en fortlöpande dialog med såväl 
aktiva som föräldrar. 

Inom styrelsen, assisterad av sportchefen, siktar vi inför det nya året på att återuppta riktig, 
öppen verksamhet, såväl träningar som tävlingar. Syftet är att sträva efter att bli fler 
medlemmar och fler aktiva och att det på längre sikt ska ge resultat som vi ska bli lika stolta 
över som vi varit i årtionden inom svensk simsport i Stockholmsregionen. 

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 Natasa Fagerberg 

Adjungerad Christer Lindqvist 
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Det löpande arbetet sköts av respektive kommitté, våra anställda och arvoderade tränare, 
samt alla frivilligt arbetande ledare/funktionärer/föräldrar som gör ett utomordentligt, 
uppskattat och uppoffrande arbete. 

Styrelsen framför därför till alla nämnda kategorier kamrater sitt odelade stora tack, liksom 
också till samarbetsparter, simhallsansvariga och personal för gott samarbete under det 
särskilt svåra gångna året 2020! 

Styrelsen genom ordförande 

Robert G Hernadi 
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Simkommitténs Verksamhetsberättelse 2020 

Simkommittén/Tränarråd har under 2020 haft följande sammansättning: 

Ordförande: Mats Norlin 

Elitansvarig: Peter Aronsson 

Sportchef: Christer Lindqvist 

Breddansvarig: Alwine Berggren 

Elittränare: Christian Johansson  

Tränarrepresentant: Lorraine Axegård  

Under 2020 har tränarrådet haft måndagsmöten 1ggr/månaden för löpande avstämning 
kring den löpande verksamheten.  

Målet är att ha tränarråd kontinuerligt under terminerna för löpande avstämning mellan de 
olika verksamheterna. Syftet är att ha avstämning och en gemensam lägesbild, på både kort 
och lång sikt, dela information samt vid behov vidtaga adekvata åtgärder i samverkan.  

Tränarrådet har främst haft digitala möten under året och under senare halvan av ht 2020 
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 2020 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 
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SKK har under 2020 haft 5 anställda:  

 Christer Lindqvist, Sportchef, 100 %. 

 Christian Johansson, Elittränare SM/JSM gruppen, 100 % 

 Peter Aronsson, Elitansvarig och elittränare Sum-sim Riks, 30 % från 16 aug 

 Alwine Berggren, Breddansvarig, 50 % från 16 aug  

 Robert Jonsson, B-gruppsansvarig och elitansvarig, 100 % fram till 31 aug 

Dessutom flera tränare och simlärare som är timarvoderade. 

ELITVERKSAMHETEN 

Träningsverksamheten 

Linbaneträningen har under 2020 varit förlagd till Åkeshovs simhall, Nälstabadet, 
Eriksdalsbadet. 

SM/JSM-gruppen (fd A-grupp) bestod under året av ca 15 simmare som tränades av 
Christian Johansson 7–9 pass/vecka. 

Sum-Sim Riks (fd B-grupp) bestod under året av ca 15 simmare som tränades av Robert 
Jonsson (fram till 31 aug) 5–6 pass/vecka, med Daniel Lönnberg som assistent 2 ggr/vecka. 
Från 17 aug började Peter Aronsson sin tjänst efter Robert Jonsson. 

Simiaden Svart (fd C-grupp) bestod under året av ca 16 simmare som tränades av Hasse 
Holm (fram till 30 juni) med Lorraine Axegård, Stefan Behring och Vera Backman som 
assistenter. 4 pass/vecka, simning samt landträning. Från 1 aug så är Lorraine Axegård 
ansvarig tränare för denna grupp. 

Simiaden Röd (fd D-grupp) leddes av flera olika tränare: Våren 2020 var Stefan Behring och 
Stephan Hamilton ansvariga tränare. Anton Kilander, Amanda Borgström och Sara 
Kärvestedt tränade gruppen under hösten med Anton Kilander som ansvarig tränare. 
Gruppen bestod av ca 16–21 simmare. De tränade 3 ggr/vecka. 

Simiaden Blå (Ny grupp) leddes av Irma Krüll som ansvarig med hjälp av flera 
tränarassistenter, Elvira Schei, Alwine Berggren, Sara Kärvestedt. Gruppen bestod av 20–24 
simmare som tränarde 2–3 ggr/vecka . 

Sum-Sim Reg (fd U-gruppen) leddes av Mats Norlin som ansvarig ihop med Elvira Schei och 
Sara Kärvestedt. Gruppen bestod av 15–19 simmare som tränade 3–4 ggr/vecka. 
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Lägerverksamheten 

SM/JSM gruppen hade under året 2 träningsläger: 

Gislaved 2–6 jan under ledning av Christian Johansson. 19 simmare deltog på lägret.  

Älvdalen 28 okt–1 nov under ledning av Christian Johannson, 12simmare deltog på lägret.   

Sum-sim Riks ihop med Simiaden svart var på uppstartsläger i Ljungsbro 10–14 aug under 
ledning av Robert Jonsson, Lorraine Axegård, Elvira Schei, Daniel Lönnberg. 35 simmare 
deltog på lägret. 

Simiaden Svart var på sportlovet (24–28 feb) i Katrineholm under Hans Holms ledning med 
hjälp av assistenter Maya Levin och Ella Engelgren där 14 simmare deltog. 

Simiaden Röd var på läger i Horndal/Avesta den 13–15 mars med 22 simmare ledda av 
Anton Kilander, Elvira Schei, Sara Kärvestedt och Stephan Hamilton. 

Tävlingsverksamheten 

Då detta år präglats av pandemin (Covid 19) så har tävlingsåret 2020 inte mycket att 
redovisa. Alla mästerskap såsom SM/JSM, Sum-sim, DM blev inställda under året samt de 
flesta inbjudningstävlingarna. Nedan sanktionerade tävlingar deltog simmare från våra 
mästerskapsgrupper samt Simiaden-grupper. 

Tävlingar    

UGP-1  

GP Malmö 

RM (Riksmästerskap) 

Arne Borg Micro 

Åkeshov Invitational Micro 

Sammanfattning av Elit- och tävlingsverksamheten 

Som sagt så hände inte så mycket under 2020 men det som kan nämnas är nedan resultat:  

Björn Seeliger: Svenskt rekord 50 fritt i yards 19.23 (slog Jonas Persson nästan 20 år gamla 
rekord) samt klubbrekord 50/100/200 fritt. 

Cecilia Viberg: Klubbrekord 50/100 bröstsim i både kort och lång bana samt 100 medley i 
kortbana.  
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RM medaljer 

Senior: Cecilia Viberg silver 50 bröstsim, Carl Wennerholm brons 100 fjärilsim  

Junior: Cecilia Viberg guld 50 bröstsim, Carl Wennerholm guld 100 fjärilsim 

Dessutom topp 8-placeringar på Nora Segerström, Hilma Brunnberg, Emilia Christensson, 
Erik Brandt och Klara Eklöf på deras respektive specialdistanser.  

Årets simmare som utdelades efter RM, blev Nora Segerström.  

Värt att nämna är att samtliga GP-kvalade simmare simmade A- eller B-finaler i februari. 8 
simmare på plats tillsammans med tränare Christian Johansson. 

Egna tävlingsarrangemang  

Då pandemin ställde till det så genomfördes inte våra inbjudningstävlingar som vi skulle 
arrangerat. 

Vi hann arrangera Seriesim omgång 1 i Div 2 där vi placerade oss på 2a plats. 

Inställda tävlingar under hösten var Arne Borgs Minne, Sum-Sim reg samt Åkeshov 
invitational.  

Vi genomförde interna sanktionerade tävlingar för våra egna simmare enligt nedan: 

 Arne Borg Micro 27 sep – sanktionerad intern tävling.  

 KM/RM 13 juni – sanktionerad intern tävling.  

*RM – Riksmästerskap genomfördes i hela Sverige där alla arrangörer rapporterade 
in resultat till Svenska simförbundet som sammanställde i resultatlista för hela 
Sverige. 

 DM-Micro 18 okt – sanktionerad intern tävling.  

DM – Riksmästerskap genomfördes i Stockholms distriktet hela där alla arrangörer 
rapporterade in resultat till Stockholms simförbund som sammanställde i 
resultatlista för hela Stockholm.  

 Medalj-jakten 18 okt – klubbtävling för de yngsta, ej sanktionerad.  

 Sweden swim – ej sanktionerad nationell klubbtävling där SKK placerade sig på 2a 
plats.  
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Funktionärsutbildning och sammanfattning av tävlingsverksamhet 2020 

Vid utgången av 2020 hade SKK totalt 63 registrerade funktionärer varav merparten deltog i 
den begränsade verksamhet som kunde upprätthållas trots den rådande coronapandemin 
under stora delar av verksamhetsåret. 

Av klubbens registrerade funktionärer är 15 s.k. distriktsfunktionärer samt två av dessa 
Stockholmsfunktionärer i Stockholms Simförbund och en av dem är även 
Förbundsfunktionär i Svenska Simförbundet. Antalet funktionärer har således ökat något 
jämfört med utgången av 2019 då 60 funktionärer registrerades.  

Under året har endast en funktionärskurs kunnat genomföras i klubbens regi. Kursen har 
hållits av klubbens KLÄRK:ar Christina Hancock Bruhn, tillika funktionärsansvarig, och Mikael 
Gustafsson. Några utbildade funktionärer har även tillkommit genom föräldrar till simmare 
som bytt klubb till SKK. 

Det har fortsatt varit svårt att rekrytera nya funktionärer trots att klubben flyttat tillbaka 
verksamheten under 2018 till Åkeshov från Nälsta och därmed kommit i kontakt med 
föräldrar genom gemensamma klubbarrangemang som t.ex. Medalj-jakt och KM, 
verksamheter som inte kunde genomföras i Nälsta.  

Trots svårigheter att rekrytera nya funktionärer och rådande pandemiläge har dock klubben 
under 2020 kunnat genomföra viss tävlingsverksamhet. Innan pandemin på allvar slog till 
arrangerade klubben en seriesimsdeltävling i division 2 i Åkeshov i februari. Därefter har 
klubben under smittsäkrade former arrangerat publikfria s.k. microtävlingar i Nälsta och 
Åkeshov främst för klubbens egna simmare jämte en del inbjudna deltagare. Den 
traditionella tävlingen Arne Borgs Minne arrangerades i september i Åkeshov på detta sätt. 
Likaså även SSF:s Riksmästerskap i simning, som genomfördes i respektive deltagande 
klubbars egna hemarenor, arrangerades i Nälsta i juni och kombinerades med KM. I oktober 
arrangerades Distriktsmästerskapet i simning i Stockholmsdistriktet enligt samma koncept i 
Åkeshov för SKK:s del. Även en Medalj-jakt för de yngsta SKK-simmarna arrangerades under 
ett pass vid detta tillfälle.  

Även om tävlingsverksamheten under detta verksamhetsår inte inneburit något nämnvärt 
tillskott till klubbkassan har den ändå varit till stor glädje för simmare och funktionärer 
under den rådande coronapandemin med dess restriktioner. 

Simskolan 

I denna verksamhet är barnen mellan 4 och 10 år. De är indelade i fyra nivåer kallade 
Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen samt Silverfisken. Undervisningen har vi haft i Åkeshov 
simhall samt Spångabadet på kvällar. Simskolan är vår stora rekryteringsbas till våra 
teknikgrupper.  



Stockholms kappsimningsklubb – SKK 

 

 

 

11

Totalt har vi haft cirka 300 barn som deltagit i våra simskolegrupper. Simundervisning sker 
via lek, vattenvana och flytövningar för att sedan påbörja grunderna i simning.  

Alla grupper har varit fullbokade både under våren och hösten. 

Teknik & Simidrottsgrupper 

Här tränar barn och ungdomar mellan 7–17 år och undervisningen har vi haft i Åkeshov 
simhall och Spångabadet. 

Grupper som finns i denna verksamhet är Fisken (Teknik 1) och Hajen (Teknik 2), Medley 
samt Träningsgrupper (TR). I dessa grupper börjar vi introducera alla fyra simsätt och barnen 
erbjuds att tävla i vår klubbtävling medalj-jakten.  

Teknik 1 samt 2 är våra rekryteringsgrupper till tränings- och tävlingsverksamheten där vi 
söker simmare som är intresserade att börja tävlingssimma. Vi förbereder dessa simmare 
för att börja träna två gånger per vecka i vår Medley-grupp som tränar 2 gånger i veckan á 
en timme. Ett delmål är att simmarna skall delta i vår klubbtävling Medalj-jakten som är ett 
”verktyg” att sälja in simningen som tävlingsidrott och rolig fritidssysselsättning. 

Till våra Tränings-grupper (TR) rekryterar vi simmare som vill fortsätta med simning som 
motion och vill utveckla sin simning men inte vill börja i vår tävlingsverksamhet, många av 
dessa simmare har andra idrotter i kombination med simning. Målsättning med TR är 
behålla ungdomar i verksamheten där de vill kombinera simning med annan fritidsaktivitet. I 
denna nivå erbjuder vi också möjligheten att testa på vattenpolo.  

Alla grupper har varit fullbokade både under våren samt hösten. 

Tränare/Simlärare under 2020: Alwine Berggren, Irma Krüll, Claire Holm-Chow, Anna 
Werme, Vera Backman, Axel Winge, Beyla Becker, Marcus Asplund, Alex Flores, Dennis 
Lundkvist, Jesper Lejon-Göransson, Madeleine Sörensen, Tove Lindahl, Hanna Åsbrink, 
Amanda Dider, Sara Kärvestedt, Sindre Becker, Maya Levin, Malin Andrée, Klara Högfeldt, 
Ofelia Öström, Beatrice Öström, Sara Ruder, Catrin Agerhäll, Elvira Löhnn, Elsa Kärvestedt, 
Olivia Lindkvist, Ella Engelgren, Mona Ibrahim. 

Sommarsimskolan  

Sommaren 2020 har vi haft sommarsimskola under veckorna 29 till 33 i Åkeshovs simhall. 

Personal sommaren 2020: Irma Krüll, Anna Werme, Amanda Dider, Vera Backman, Anton 
Kilander, Elvira Löhnn, Tove Lindahl.  

Totalt deltog ca 130 barn i sommarsimskolan i Åkeshov. 

Denna sommar har vi tyvärr haft kraftigt minskade sommaraktiviteter. Vi tappade Ekerö 
kommuns simskola pga förlorad upphandling, dessutom ingen simskola på Kanaan-badet då 
Stockholms stad valde lägga ner projektet ”Bli vän med vatten” efter fyra års satsning.  
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Mastersverksamheten  

Ingen tränings och tävlingsverksamhet under året pga pandemin .  

Vi hann genomföra en kursomgång vuxencrawl i Åkeshov på torsdagar samt Spånga på 
söndagar innan pandemin satt stopp för fortsatt verksamhet. Alla grupper var fullbokade så 
det finns stor potential att starta upp vuxencrawlverksamhet. Tränare: Lorraine Axegård, 
Alex Flores, Philip Björklund. 

Idrottslyftet  

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

Vi deltog även 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 2020 utbildat tränare via Svenska simförbundets simtränarutbildningar samt 
SISU. 

- GTU – Grundutbildning för tränare med SISU som arrangör, vi har utbildat 3 tränare. 

- Simidrottsledare med Stockholms simförbund som arrangör, vi har utbildat 4 tränare. 

Sponsorsim 

Inget sponsorsim genomfördes pga pandemin. 

Övrigt 

SKK har under 2020 deltagit med personal till skolsim i Åkeshov simhall.  

Vi fortsätter vårt samarbete/avtal med Bromma SS 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,  

Christer Lindqvist 
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Vattenpolokommitténs verksamhetsberättelse 2020 
 

Polokommittén har under 2020 haft följande sammansättning: 

Ordförande: Edward Vershovsky 

Sportchef/Kassör: Gustav Persson   

Ledamöter: Emil Löfroth, Edward Vershovsky, Beyla Becker, Gustav Persson, 
Christer Ljungqvist 

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

Träningsverksamheten 

2020 har varit ett väldigt speciellt år i och med pandemin, men vi har trots allt hållit igång 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. 

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 Beyla Becker och Mauritz Löfroth, i Eriksdal Gustav 
och Edward. 

Poolkampen drivs på ett förtjänstfullt sätt av Edvin Ljungqvist, Arvid Ljungqvist, Elmer Gedda 
samt Amanda Roloff varje onsdag och lördag i Nälstabadet. SKK har även expanderat och 
öppnat upp en verksamhet i Husbybadet under hösten 2020 som leds av Alaa Eleish och 
Tamila Sam. 

Sammantaget har vi varit ca 75 spelare, då vi tyvärr har haft lite bortfall pga pandemin.  
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Tävlingsverksamheten  
 

Allsvenskan 

Herrlaget återfinner vi i Allsvenskan 

Tyvärr så har matcherna varit nästintill helt inställda och herrlaget har hunnit spela 1 match 
under hela säsongen. 

Elitserien Dam  

SKK ställde upp med ett lag i elitserien. Tränarstaben tillsammans med damlaget bestämde 
sig tidigt att satsa stenhårt denna säsong och detta resulterade i ett historiskt SM-silver. Det 
första SM-silvret någonsin för ett damlag i SKK. Säsongen efter (som började i september) så 
har damlaget spelat 2 matcher där en vinst mot Linköping med 13-7 inkasserades. En match 
som damerna säsongen innan förlorat med 3-21. Vilket visar vilken enorm utveckling som 
damerna har haft under året.  

JSM Dam 

JSM dam flyttades pga pandemin och sätter eventuellt igång i mars 2021.  

JSM Herr 

JSM flyttades pga pandemin och sätter eventuellt igång i mars 2021.  

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. Nya tag för året 2021.  

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 2020. 

Under sommaren 2020 hade vi vattenpolo i det nyöppnade Järvabadet samt sommarpolo i 
Åkeshov för barn 8–12 år. Samtliga blev lyckade. 

Sammandrag, läger och landslag 

Ingen landslagsverksamhet har bedrivits under 2020.  
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Utbildning 

Under året 2020 så har 7 st av våra ungdomsledare genomfört 3 tränarutbildningar.  

Lars och Thomas Fjärrstad Memorial 

Det finns bara ett ord som kan beskriva LTFM 2020, och det är succé. Med tanke på att inga 
matcher hade spelats på närmare ett halvår så anmälde sig 12 lag till turneringen från hela 
Sverige i 2 olika åldersklasser. Turneringen genomfördes utan anmärkning och kallades av 
Svenska Simförbundet ”en av få ljusglimtar i Svensk Polo 2020”.  

Läger och samlingar 

Vi började året med att ha läger för våra unga herrar ute på Ekerö. Sedan så hade vi en 
aktivitetsdag i Stockholm för samtliga i Eriksdal. Vi har även haft ett femdagarsläger i Sala 
samt Förberedande läger i Malmö inför SM-slutspelet med damlaget. 

Sammanfattning 

Året 2020 har tyvärr varit väldigt svårt. Vi drabbades tidigt av allt som pandemin innebar 
och har försökt kämpa oss igenom hela året. Vi ser damernas SM-silver som ett stort plåster 
på såren och ser våra damer sakta men säkert närma sig en guldmedalj. En annan ljusglimt 
ser vi i expansionen till Husbybadet samt rekryteringen av våra yngre. En grupp som tidigare 
varit 6–7 personer har nu blivit 20–30 personer, vilket bådar gott för framtiden.  

SKK vattenpolokommittén gm. Edward Vershovsky, Gustav Persson. 
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BOKSLUT 2020 
STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB     
Organisationsnummer 802001-7342     

Resultatrapport     
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31     
Period 2020-01-01 - 2020-12-31     

     
RESULTATRÄKNING Not 2020      2019 Konton 

 1    
FÖRENINGENS INTÄKTER     
Nettoomsättning     
Träningsavgifter  2 153 084,53  2 167 520,41   
Tävlingar, avgifter från aktiva  91 162,00  189 027,00   
Lägeravgifter från deltagare  200 090,25  212 630,00   
Egna tävlingar  29 570,00  184 455,72   
Sponsorintäkter  53 374,47  150 868,00   
Bingo  161 768,87  253 551,37   
Försäljning idrottsmateriel  85 027,00  82 739,00   
Öres- och kronutjämning   -9,46 -5,06   
Summa nettoomsättning  2 774 067,66  3 240 786,44   
     
Andra ersättningar och bidrag     
Kommunala bidrag  384 010,00  704 580,00   
Statliga bidrag  400 620,86  291 128,91   
Idrottslyftsbidrag  94 873,27  2 600,00   
Medlemsavgifter  145 500,00  198 600,00   
Övriga ersättningar och intäkter  81 185,94  116 635,65   
Erhållna bidrag och ersättningar för personal 2 51 651,00  0,00   
Summa andra ersättningar och bidrag  1 157 841,07  1 313 544,56   
     
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  3 931 908,73  4 554 331,00   
     
FÖRENINGENS EXTERNA KOSTNADER Not    
Bassänghyra   -240,00  -940,00   
Startavgifter externa  -98 510,00  -231 804,76   
Förbundsavgifter  -72 173,00  -63 529,00  K4028,4023 
Tävlingskostnader  -123 181,40  -546 189,62  K4030,4031,4033,4034 
Lägerkostnader  -315 344,47  -487 135,00   
Egna tävlingar – kostnader  -33 441,00  -89 203,36   
Elitsatsning, OS/EM/VM/stipendier  -122 324,11  -91 092,21   
Inköp idrottsmateriel  -193 576,62  -218 197,88   
Övriga kostnader/admin 3 -234 521,80  -227 272,17  K5010-6570, K8423 
Summa externa kostnader  -1 193 312,40  -1 955 364,00   
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Personalkostnader 
Löner  -1 220 878,20  -1 510 037,20   
Ledararvoden  -778 003,85  -588 779,30   
Kostnadsersättningar  -19 660,38  -257 121,00  K7331, K7380, K7390 
Collectum,Fora  -93 275,00  -121 836,00   
Sociala avgifter  -392 984,00  -571 107,50   
Utbildning  -57 070,00  -33 594,00   
Sjuk- och hälsovård, personalvård   -16 745,00  -7 000,00  K7600, K7621 
Summa personalkostnader  -2 578 616,43  -3 089 475,00   
     
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -3 771 928,83 -5 044 839,00  
     
RESULTAT  159 979,90 -490 508,00   

 
 
 
 

STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB   
Organisationsnummer 802001-7342   
Tilläggsupplysningar ResultatNoter)   

   
Not 1   
 

    

   

   

   

   
Not 2   
Erhållna bidrag och ersättningar för personal" 
avser kompensation för höga 
sjuklönekostnader från staten under Corona 
pandemin 

    

   

   
Not 3 2020 2019 
Upplysning om övriga externa kostnader   
Lokalhyra -27 000,00 -29 500,00 
Fortnox, IC Control, 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 
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Balansrapport      
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31     
Period 2020-01-01 - 2020-12-31     

     
TILLGÅNGAR Not Ing balans 2020 Utg balans 
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 55 000,00 -112 382,73 -57 382,73 
Skattekonto   1 936,00 -3 227,00 -1 291,00 
Summa kortfristiga fordringar  56 936,00 -115 609,73 -58 673,73 

     
Kassa och bank     
Plusgiro Sim  6 329,37 -6 329,37 0,00 
Bank Huvudkonto   282 416,39 135 378,25 417 794,64 
Summa kassa och bank  288 745,76 129 048,88 417 794,64 

     
Summa omsättningstillgångar  345 681,76 13 439,15 359 120,91 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  345 681,76 13 439,15 359 120,91 

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital – SKK  -611 084,00 489 132,99 -121 951,01 
Årets resultat – SKK (2019)   489 132,99 -489 132,99 0,00 
Summa eget kapital  -121 951,01 0 -121 951,01 

     
Kortfristiga skulder     
Personalskatt – SKK  -37 131,00 1 831,00 -35 300,00 
Lagstadgade sociala avgifter  -43 067,00 1 177,00 -41 890,00 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   -143 532,75 143 532,75 0,00 
Summa kortfristiga skulder  -223 730,75 146 540,75 -77 190,00 

     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -345 681,76 146 540,75 -199 141,01 

     
BERÄKNAT RESULTAT  0 159 979,90 159 979,90 
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STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB  
Organisationsnummer 802001-7342  
Tilläggsupplysningar Balansrapport (Noter)   

  

  
TILLGÅNGAR  
Not 4 2020 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter, utgående saldo  
Träningsavgifter för 2021, K3015 -124 250,00   
Medlemsavgifter 2021, K3890 -21 900,00   
Övrigt 15 400,27   
Skatt 73 367,00   
SUMMA -57 382,73   
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Bromma den 25 mars – 2021 
 
 
------------------------------------- 
Robert Hernadi 
Ordförande 
 
 
 
-------------------------------------  --------------------------------------- 
Suzanne Holm    Johanna Tegenstam 
 
 
 
-------------------------------------  ---------------------------------------- 
Emil Ruder     Emil Löfroth  
 
 
-------------------------------------  ---------------------------------------- 
Mats Norlin     Fredrik Axegård 
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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 2020. 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 25mars-2021 
 
 
 
Hans Öhman  
 
Revisor  
 
 
 

 

 

 


