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Styrelsen har ordet
Ännu ett år har passerat inom KbSS föreningsverksamhet. Styrelsen har under sin valperiod
haft 11 stycken protokollförda sammanträden.
Samhällsengagemang - en god kraft för
Kungsbacka
KbSS skall vara en god kraft för Kungsbacka.
Inte bara genom att vi bedriver simutbildning
och simsport. I samarbete med olika delar av
kommunens förvaltningar försöker vi hitta
områden där vi kan bidra. På senare år har det
främst varit inom folkhälsa och simutbildnig
för nyanlända som vi varit engagerade.
Under 2018 har vi fortsatt arbetet och bland
annat, tillsammans med kommunen, haft en
person på ett nystartsjobb. Under sista hälften
av året har vi också påbörjat samarbete runt
simning för funktionsnedsatta skolungdomar.
Vi har lagt en hel del tid på att samverka med
det nya badhusprojektet. Genom vår kunskap
om simanläggningar har vi kunnat vara med
och bidra till att kommunen kommer få en
mycket fin anläggning.
Vi är också väldigt glada när vi kan ge andra
typer av bidrag. I början av 2018 drog vårt
sponsorsim in 70 000 kronor till Barncancerfonden.

Sponsoring
Helen Runger, Tomas Freiholtz, Lars Petrén
Träning, tävling
Jessica Bengtsson
Certifieringar & policies
Jan Johansson, Lotta Örne
Medlemskommunikation
Håkan Andersson

Vision och målsättning
KbSS har under många år haft en klubbidé
eller en beskrivning över föreningens uppgift
och verksamhetsidé. Denna är grundbulten i
vår verksamhet och består av följande delar:
• Att tillhandahålla simundervisning för alla
• Att ge alla som vill, möjlighet att satsa på
simning som sport
• Att hålla kvalitet i all undervisning
• Att skapa klubbkänsla och social
gemenskap
Ett arbete med att uppdatera klubbens vision
påbörjades 2017 men lades åt sidan under
2018 då styrelse och personal blev tvungna att
prioritera frågor som följde på den organisationsförändring vi gjorde under våren.
Tillsammans framåt
Ett så roligt år 2018 varit. Klubben har fortsatt
växa, detta trots de begränsade möjligheterna
till mer simhallstid.
Våra grupper med unga simmare är större än
någonsin förut vilket borgar för en spännande
framtid. Samtidigt har vår grupp med SM
och JSM-simmare varit både större och mer
framgångsrik än någonsin förut.
Flera finalplatser och medaljer på SM gjorde
att KbSS 2018 rankas som landets tjugofjärde
simklubb.
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Åsa Billström

Föräldragruppen
Susann Samuelsson
Revisor
Johnny Dennhed

Tävlingsutrustning och Sekretariat
Åsa Billström

Våra heltidsanställda
Erik Persson avslutade ännu ett fantastiskt år
i landslaget med två svenska rekord vid kortbane-VM. Stort grattis Erik!
Klubbens ekonomi är i balans och det är
bra men de växande grupperna med duktiga
simmare kommer kräva att vi hittar nya inkomstkällor framöver. Detta samtidigt som
vi riskerar att möta ökad konkurrens när det
gäller simskola och andra intäktsströmmar när
kommunen genomför outsourcing av driften
för det nya badhuset. Styrelsen jobbar aktivt
med kommunen och politikerna för att säkerställa KbSS behov.
Vi vill framföra vår stora tacksamhet till
Lars Sandberg, ordförande under 8 års tid, och
Petter Sikén, klubbchef under nästa lika många
år. Lars och Petter har varit centrala krafter för
att bygga KbSS till den fina klubb vi är och vi
önskar dem all lycka framöver när de nu båda
lämnat sina befattningar i klubben under 2018.

Tränare
Jens Persson

Tränare
Niklas Olsson

Styrelsen vill avslutningsvis framföra ett varmt
tack till alla duktiga simmare, föräldrar, ledare
och tränare, sponsorer och övriga medlemmar
för Era fina insatser under verksamhetsåret
2018.

Styrelsen genom ordförande
Peter Lundin

Simskoleansvarig &
Klubbadministratör
Marina Brohammer

Mästerskapsmedaljer
Erik Persson		
			
Nils Liess		
Mikael Fredriksson

SM 50m – Guld 200 bröst, Guld 100 bröst, Silver 50 bröst
SM 25m – Guld 200 bröst, Silver 100 bröst, Brons 50 bröst
SM 50m – Guld 200 fjäril, Guld 200 fritt, Brons 100 rygg
EM 50m – Silver 150m Individual Medley SM3

Mästerskapssimmare
Erik Persson 		
Nils Liess 		
Anton Johansson
Oskar Johansson
Malin Andersson
Anton Dahlgren
Hampus Dahlgren
Richard Ekholm

EM final 50m, VM
EM semifinal 50m, VM 25m
SM
SM
SM, SM
SM, JSM
SM, JSM, Sum-Sim
SM, JSM, Sum-Sim

Simsektionen
Landslag
Under året har KbSS varit representerat vid
både EM i långbana samt VM i kortbana. Erik
Persson simmade final på EM på 200 bröstsim
och vid VM i kinesiska Hangszhou slog han
svenskt rekord på både 100 och 200 bröstsim.
Nils Liess representerade Schweiz på samma
mästerskap.
Svenskt Grand Prix
Säsongen i långbana drog igång sista helgen i
januari med GP i Malmö. 7 Kungsbackasimmare på plats och en bra start på året med en
hel del pers trots tiden på säsongen. Nils Liess
och Erik Persson svarade för flera segrar var.
Swim Open Stockholm
En trupp på 10 simmare representerade KbSS
på årets upplaga av Swim Open i Stockholm.
En tävling som lockar många av Europas allra
bästa simmare. Vi fick se många fina simningar
med massor av personliga rekord. Erik Persson
såg till att simma under kvaltiden till EM på
100 & 200 bröstsim.
SM/JSM
Landskrona var platsen för årets SM i lång
bassäng. Det blev ett mycket bra mästerskap
där vi bland annat fick med oss 4 guld, ett
silver och ett brons på seniorsidan. Gulden kom
genom Erik Persson på 100 och 200 bröstsim.
Nils Liess vann 200 fjäril och 200 frisim.

I lagkapperna svarade grabbarna för mycket
fina simningar då det blev klubbrekord med
råge i samtliga lagkapper. På både 4x200
frisim och 4x100 medley slutade killarna på
fjärdeplats. I laget simmade Erik Persson,
Oskar Johansson, Anton Johansson och Nils
Liess. Totalt blev det 8 A-finaler och 3 Bfinaler.
Kortbane-SM simmades i Stockholm i november och här såg vi Erik vinna 200 bröst.
Han tog silver på 100 och brons på 50. Malin
Andersson presenterade sig då hon slog till
med ett rejält pers på 100 rygg som också var
klubbrekord med 1.04,01 vilket gav en tredjeplats i B-finalen.
Övriga representanter på årets SM/JSMtävlingar var Anton Dahlgren, Hampus Dahlgren, Richard Ekholm.
DM/JDM
Årets DM i långbana blev tyvärr inställt. På
hösten simmades kortbaneupplagan i Uddevalla. En lite vingklippt trupp på grund av
skador och sjukdomar gjorde ett bra DM där
vi slutade på sjunde plats i klubbpoängen.

MÄSTARE
Simiaden
Under året som gått har vi deltagit på 2 st.
Simiadentävlingar. Simiaden är ett slags
västsvenskt knattemästerskap. På dessa tävlingar mäter vi hur bra vår barntävlingsverksamhet mår och tittar då på antal deltagare.
På vårens tävling hade vi hela 85 st. simmare
med på hemmaplan. En väldigt stor trupp som
pekar mot att vi som förening kan bli riktigt
stora om ett par år efter hand som dessa simmare blir äldre. Antalet placerar oss som en
av de största trupperna i landet och störst på
västkusten.
På höstens tävling åkte vi lite längre, nämligen
till Halmstad och då var vi 65 st. deltagare.
Sum-Sim
Sum-Sim 2018 på sommaren innebar en liten
tripp till Malmö och Lindängsbadet. Redan
innan själva tävlingen var det skriverier i
tidningarna om säkerheten på tävlingen men
arrangemanget rullade på som planerat.
Kvalade till sommarens tävling var Hampus
Dahlgren, som gjorde sitt sista Sum-Sim.
Richard Ekholm, Hektor Kvarnlöf, Alexander
Johansson och Lina Dahlgren. Klubben slutade
på en 62:a plats vilket är ett litet lyft från vad
vi presterat de senaste åren.

2018
På vinterns tävling åkte vi till fina Eriksdalsbadet i Stockholm. Truppen var densamma
som på sommaren fast utan Hampus. Bland
resultaten märks flera topp 10 placeringar av
samtliga deltagare som haft en jättefin utveckling sedan sommarens tävling. Klubben slutade på en 47:e plats och vi lyfter oss lite till
jämfört med sommarens tävling.
Sponsorsim
Under våren snickrade Jens ihop ett sponsorsim där vi hade som mål att samla in pengar
till en nytt tracking system för simmare kallat
”TritonWear”.
Själva systemet mäter flera olika kvalitéer
i simträningen i realtid och ger tränaren ett
fantastiskt verktyg att jobba med för att hjälpa
simmarna nå sin fulla potential. Insamlingen
gick till så att alla tävlingssimmarna blev
tilldelade en lista med företag i kommunen
att kontakta och be om sponsring med öre per
meter.
Vi hade sedan under en kväll själva simmet
där varje simmare sedan skulle simma så långt
de orkade på en timme, sponsorn ställer sedan
upp och betalar den summa som den sponsrade
simmaren samlar ihop.

Klubbrekord under året
Erik Persson		
25m – 50 bröst, 100 bröst SE Rek
Nils Liess		
50m – 100 fritt, 200 fritt, 400 fritt, 100 rygg, 200 rygg, 100 fjäril, 200 fjäril CH Rek
			
25m – 100 fritt, 200 fritt, 400 fritt, 800 fritt, 100 rygg, 200 rygg, 100 fjäril,
				200 fjäril CH rek
Malin Andersson
25m – 100 rygg
Jonna Jauhiainen 25m – 200 rygg
Lagkapp		
50m – 4x200 fritt
Erik Persson, Oskar Johansson, Anton Johansson, Nils Liess
4x100 fritt
Oskar Johansson, Erik Persson, Anton Johansson, Nils Liess
4x100 medley Nils Liess, Erik Persson, Anton Johansson, Oskar Johansson

För att göra initiativet med sponsorsim ännu
mer attraktivt så skänkte KbSS 25 % av alla
insamlade medel till Barncancerfonden. Målet
var att samla ihop 150 000 kronor. Det skulle
räcka till att köpa in systemet och skänka en
bra slant till BCF. Det hela slutade dock med
att vi fick ihop nästan 300 000 kronor vilket
är helt fantastiskt. Systemet är nu inköpt och
BCF fick en fin present på 70 000 kronor. Stort
tack till alla er som var med och sponsrade.
Masters
Mastersverksamheten fortsätter växa.
Vid slutet av 2018 hade vi ett 40-tal simmare i
åldrarna 30–60 år som tränar regelbundet. Under den varma och långa sommaren var gruppen mycket aktiv i vattnen kring Kungsbacka.

Flera gånger i veckan ordnades träningar.
Ibland med utflyktsmål på vägen. Årets långsimning stod Ulrika Eriksson och Peter Oom
för när de simmade Lygnern från Fjärås till
Sätila, en sträcka på två mil.
Återigen arrangerade vi tillsammans med
Göteborg Sim Master DM i Kungsbacka Simhall. På kortbane-SM i Jönköping hade vi med
fyra deltagare och på NM, som gick i Malmö
hade vi tio simmare på plats.
Mästerskapsmedaljer - Masters
Medaljer i Masters SM, Jönköping, mars.
Lotta Örne SM 25m – Silver 1500 frisim
Medaljer i SM i hindersim, Landskrona, juli.
Helen Johansson SM 50m - Guld 50 hindersim
Medaljer i Masters NM, Malmö, oktober.
Lotta Örne NM 25m – Brons 800 frisim
Ulrika Eriksson NM 25m – Brons 800 frisim
Parasimning
KbSS under året jobbat med att starta upp
Parasimning, (simning för personer med någon
form av funktionsnedsättning.)

Några av KbSS masterssimmare på bilden. Bakre
raden: Jan Johansson, Henrik Holmberg, Anette
Sundfors, Peter Lundin & Douglas McPherson.
Främre raden: Anna-Carin Johansson, Niclas Renman, Lotta Örne, Ulrika Eriksson & Helén Runger.

Under hösten har ca 15 personer i två grupper
deltagit i verksamheten. KbSS har för tillfället
en simskolegrupp och en träningsgrupp.

2018
KLUBBREKORD

Mikael Fredriksson som startat upp parasimverksamheten i KbSS avslutade en lång och fin
karriär inom parasimning med med ett silver
på 150 meter medley vid EM i Dublin i augusti.
Under 2019 kommer delar ur träningsgruppen
att åka på tävlingar.

Mikael Fredriksson ,
paralympics simmare

Tre av KM-tävlingarna simmades under våren,
Distans-KM vid skolstart efter sommaren och
ett KM simmades under hösten.
Klubbmästerskapet ger möjlighet för alla att
simma samtliga tävlingsdistanser och därmed
en möjlighet att prova på distanser som man
kanske inte vågat sig på innan. Vinnarna i respektive klass koras genom att räkna sammanlagd FINA-poäng för de 10 bästa loppen.
Vi arrangerade även i år Vårsimiaden i maj, en
tävling för barn i åldrarna 8-13 år. En rolig tävling med ett stort deltagande av egna simmare
där många gjorde sin första externa tävling.

Robin Boisen, på bilden ovan, deltog på
Hofors Cup den 9:e december och slog
svenskt rekord på 50 fjäril i klassen S5.

Tävlingssektion och arrangemang
Under året har klubben genomfört Stippentävlingar vid fyra tillfällen. Under dessa tävlingar får klubbens yngsta simmare möjlighet
att tävla för första gången och försöka simma
under stipulationstiderna för de olika simsätten
och få en eftertraktad plakett.
Vi har haft ett nytt upplägg på våra
Klubbmästerskaptävlingar under 2018 med
5 deltävlingar och ett nytt poängsystem.

I början av december var det sedan dags för
Team Race Meet för andra året med nuvarande
tävlingsupplägg. Det blev en ökning av antalet deltagande klubbar jämfört med förra året,
men ungefär lika många starter. Lagtävlingen
på söndagen med alla lagkapper och fina priser
för deltagande klubbar var en fartfylld avslutning på helgen.
2018 avslutades med Luciaden där våra ungdomar gav oss ett traditionsenligt simmande
luciatåg. I år var det ett kortare arrangemang
då vi inte arrangerade KM i anslutning till
Luciaden. Familjelagkapp, många fina lotteripriser och gott fika fick avsluta simmaråret. På
Luciaden delades även vandringspriserna till
årets KM-vinnare ut.

Hälsa och motion
Hälsocertifiering
Syftet med certifieringen är att barn, ungdomar
och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en
hälsosam och ännu tryggare föreningsmiljö.
I certifieringen ställs krav på föreningen att
upprätta policydokument och att implementera
dessa i verksamheten. Det ställs även krav på
ledarutbildning i kring frågor som rör hälsa
och trygghet. 2017 blev KbSS certifierade för
första gången och under 2018 har föreningen
genomfört en rad aktiviteter som har lett till att
vi fortsatt är certifierade som en hälsosam och
trygg förening i Kungsbacka.

I vår policysamling som bifogas som en bilaga
till årsberättelsen kan man läsa om:
•
•
•
•
•
•

Drogpolicy (tobak, alkohol, sniffning,
narkotika, dopning, kosttillskott och
läkemedel)
Värdegrunden
Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld
Jämställdhet och mångfald
Demokrati och delaktighet
Utbildningsnivå på barn och ungdomsledare

Våra certifierade policys och handlingsplaner
handlar om vad vi som förening accepterar och
hur vi skall hantera avvikelser inom tre certifieringsmål:

Under 2018 har vi enats om en värdegrund
som skall genomsyra all verksamhet i föreningen. Värdegrunden har arbetats fram tillsammans med aktiva, ledare och tränare. De ledord
som skall visa vägen för hur vi skall agera med
varandra i föreningen är:
Glädje, Omtanke, Respekt och Kvalité.

•

Förutom vår värdegrund har vi genom certifieringen fått stöd i och dokumenterat ett antal
policys som används om vi finner avvikelser i
vårt agerande.

Som hälsocerifierad förening får vi ett extra
bidrag på 50 kronor, per aktiv medlem 7-20 år
som läggs på medlemsbidraget. Totalt innebär
det att medlemsbidraget uppgår till 150 kronor
per aktiv medlem och år för föreningar som
certifierats. Detta är viktiga intäkter för oss.

•
•

KbSS Drogförebyggande arbete med
tillhörande handlingsplan
KbSS Värdegrund med tillhörande
handlingsplan
KbSS Utbildningsplan för höjd
utbildningsnivå till barn- och ungdomsledare

Simkunnighet och simskola
Vi har haft tre terminer av simskola, vår, sommar och höst med sammantaget 2 075 elever
under 2018. En beläggning på ca 89% höst
och vår samt ca 73% sommar. Vår simskola
har haft allt från grundläggande teknik i gruppen “Baddaren” upp till teknikgrupper. Det
har även funnits specialgrupper för barn med
speciella behov som har blivit mycket uppskattade och som vi kör vidare på.
Jag, Marina, som är ansvarig för simskolan
kom in som nybörjare i mitten av juni och
startade med sommarsimskolan. Sommarsimskolan består av 2 veckor inomhus och 2 veckor
utomhus. Första två veckorna på inne simskolan hade jag ännu hjälp av min föregångare
Sara Jonasson, vilket jag är tacksam för.
Vi lyckades även få till en liten specialgrupp
för ensamkommande barn under dessa två
veckorna i samarbete med Kungsbacka kommun och Emma Snelder. 5 st. av dem klarade
simborgarmärket och 2 st. klarade t.o.m. 1
km märket, vilket jag tycker är en mycket bra
fingervisning på att vi har bra simlärare med
bred kunskap.
Nästa utmaning blev utesimskolan där jag
blev bryskt inslängd i hetluften ute på Vickans
Badplats. Då var det att ta till fantasin och sunt
förnuft och få det hela att fungera. Fanns inte
mycket tid till att fundera där inte!

Det var bara att köra på!
Å vilka härliga två veckor det blev! Underbart
väder, varmt i vattnet, härliga kollegor och helt
underbara elever! Tyckte det var superkul!
Och sedan har det bara rullat på…. I en hiskelig fart.
Till höstterminen anställdes en hel del nya
simlärare för att vi skulle få verksamheten
att fungera. Vi startade med en kickoff den
25 augusti med både praktik och teori och lära
känna varandra.
I september/oktober hade vi en ledarskapsutbildning, “Plattformen” för 18 st. lärare. Vi
fick en egen specialvariant som var uppdelad
på tre kvällar och det tackar vi för. Utan den
flexibiliteten från SISU idrottsutbildarna hade
vi aldrig kunnat få till någon undervisning utan
att simskoleverksamheten hade påverkats.
En annan utbildning som ca. 20 lärare var med
på var ”Den inkluderande ledaren” – en kurs
där vi lärde oss mer om hur vi jobbar med barn
med speciella behov.
Vi har även kört ett specialprojekt i samarbete
med Kungsbacka Kommun där två skolor,
Gällinge- och Bräckaskolan, hade en special
simskola för förskolebarn (F6) – lek & plask
under 10 veckor på onsdagar i Fjärås simhall.

Under tre timmar hade vi sex grupper med
ca 10-12 st. barn med varierande vattenvana
i varje grupp. Ett mycket lärorikt projekt där
vi fick mycket positivt från skolorna och även
från kommunen. Gav en mersmak för skolsim.
Vi har fått en stab på lite över 40 st. dedikerade
simlärare som är mycket duktiga, lojala och
villiga att ställa upp vid kollegors sjukdomar
eller annan frånvaro. En stab som har kul ihop,
trivs och tycker det är roligt att jobba som
simlärare!
Vi ser fram emot 2019 med många nya projekt och många härliga barn som vill lära sig
simma!
Crawlkurs för vuxna
I samarbete med CoachMalin har KbSS
vuxensimskola fortsatt att växa. Vi har nu
regelbundna nybörjar- och fortsättningskurser
på flera nivåer. Vissa deltagare gör det här för
att de vill tävla i triathlon eller swimrun, andra
bara som en kul grej.
Många som lärt sig crawla med oss fortsätter
att motionssimma regelbundet med klubben.
Simning som motion har många, många
fördelar och fungerar bra hela livet.

Värdeord
Slutligen vill vi presentera våra
nya värdeord:

Glädje

Omtanke

Respekt

Kvalitet

