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Inledning 

Umeå simsällskap fortsätter sin kraftiga tillväxt. Vid årsskiftet hade klubben 2020 medlemmar 

vilket är en ökning med nära tolv procent.  

Även antalet aktiviteter ökar. Klubben kan dessutom erbjuda allt fler möjligheter att utöva sin 

idrott, inte bara simning utan även vattenpolo och triathlon finns i klubbens utbud. 

En fortsatt angelägen verksamhet för USS är simskoleverksamheten som utgör en viktig 

rekryteringsbas för klubbens ungdomsidrott. Därför är det glädjande att detta är en 

verksamhet som fortsätter att expandera. 

Vår vision i klubben är att ge de barn, ungdomar och vuxna som vill utveckla sina sim-

kunskaper, bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Umeå Simsällskap skall vara en 

förening med ekonomi i balans och med en verksamhetsanpassad organisation.  

Föreningen och styrelsen har under året, parallellt med den ordinarie verksamheten, 

förberett flytten till Umeås nya badhus - Navet. Det innebär helt nya förutsättningar för vår 

verksamhet med både utmaningar och möjligheter. Att få Norrlands enda, fullstora 

långbanebassäng, 50 meter x 10 banor, ger möjligheter att växa som klubb och arrangera 

mästerskap i både kortbana och långbana. Utmaningarna är att förhandla fram rimliga villkor 

och kostnader för både träning och tävling.  

USS har tillsammans med Dragonskolan ansökt om att starta ett nationellt simgymnasium 

där 50 meters bassängen var avgörande för att ansökan beviljades. Simgymnasiet startar 

2017. 

Föreningen har arbetat med att förenkla och förtydliga administration och ekonomihantering, 

vilket är en förutsättning för att kunna växa som förening. Detta har skett i samarbete med 

Västerbottens idrottsförbund. Klubben söker nya kanslilokaler då våra nuvarande två rum är 

för litet, samtidigt som vi behöver komma närmare det nya badhuset. Även allt material som 

har förvarats på simhallen behöver sorteras, arkiveras eller flyttas. 

Triathlonsektionen och vattenpoloverksamheten är av stor betydelse för klubbens framtida 

utveckling inte minst när den nya simhallen invigs under 2016.  

Umeå Simsällskap har fortsatt att driva Ersboda Bad som även under 2015 haft en positiv 

utveckling och hög beläggning. 

Under året har Umeå simsällskap blivit medlem i Svenska handikappidrottsförbundet.  

 

 



Styrelse 

Vid årsmötet 2015-03-24 valdes följande personer till styrelsen: 

Andreas Georgsson, ordförande (till 2015-10-08 – därefter ledamot) 
Patrik Hedman, vice ordförande (till 2015-10-08 – därefter ordförande) 
Adrian Bengtson, sekreterare 
Jessica Semb, kassör 
Monica Gustafsson Engström, ledamot (vice ordförande från 2015-10-08) 
Ulrika Gustafsson, ledamot 
Jessica Konradsson, ledamot 
Therese Ferm, suppleant 
Anders Larsson, suppleant 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten. 

 

Övriga förtroendevalda 
Valberedning: Erika Nilsson, Carita Bengs, Ulrika Bonnedahl 
 
Tävlingssektionen: Erika Luthman, Christer Granström, Svante Drugge, Ulrica Lundgren, 
Britta Sundström 
 
Livbojen: Liza Orre, ordförande, Sofia Strömbro, Åsa Sälg, Ylva Ohlsson, Marlene Hansson 
 
Revisor: Ulrika Dorsch (lämnade uppdraget under året) 
Vice Revisor: Jonas Hallgren (gick in som ordinarie revisor under året) 
 
 

 

 



Kansliet 
 
Under verksamhetsåret har följande personer varit anställda vid föreningens kansli: Camilla 
Johansson-Sponseller, sportchef, Monica Törnroos, ekonomiansvarig, Maria Forsgren, 
simskoleansvarig, Martin Lindvall, breddansvarig, Ronja Nilsson, simtränare, Anna Ericson, 
föreningsassistent simskola, Maria Johansson, baby-minisimansvarig.  
Simon Andersson, simtränare slutade i juni och Saga Berntson, sim- och vattenpolotränare 
slutade i augusti. Mimmi Gider har varit vikarierande föreningsassistent simskola. 
 
 

Tävlingsverksamhet  

Umeå simsällskap har under året haft 155 simmare aktiva i träningsgrupperna Elit, A, B, C, 

D, E, F ungdomssimträning, masters och nybörjarmasters.  

  

Klubben har varit representerade på följande 

mästerskap: 

  

SUM-SUM Riks långbana Trollhättan 24-28 juni: 

Deltagande simmare var Johanna Louise Eriksson och 

Saga Sandström. Johanna Louise Eriksson tog guld på 

100 m ryggsim och silver på 200 m ryggsim. På samma 

distanser tog Saga Sandström två 5:e platser. 

  

JSM/SM i Sundsvall 2 juli- 6 juli: Deltagande simmare var Lovisa Nyman. Hon blev 28:a på 

200 m frisim, 9:a på 800 frisim och 22:a på 400 m frisim. 

                                                                             .  

SUM-SIM Riks i Göteborg 4-6 december: Deltagande simmare var Saga Sandström som 

hade följande fina placeringar: 14:e på 200 m ryggsim och 21:a på 100 frisim. 

 
Handikappsimning: Umeå simsällskap blev under året medlem i 
Handikappidrottsförbundet. 
Våren 2015 deltog Filip Orre Sandström på SM i parasimning i Ronneby och blev inofficiell 

Svensk Mästare i 100 m ryggsim, 50 bröstsim, 100 m frisim 
och 50 frisim. Detta på grund av att han inte hunnit bli 
klassad än. Hösten 2015 deltog Filip på Stockholm 
Paragames. Han vann 50 m ryggsim och 100 m bröstsim.  
  
Övriga tävlingar: I mars åkte USS med en stor trupp 

simmare till Vasa i Finland för att tävla i deras 50 m 

bassäng. Det var en mycket rolig tävling med många fina 

resultat. Vi hoppas på fortsatt bra utbyte med klubben i 

Vasa då de också har deltagit vid flera av våra 

hemmatävlingar. 

 

 



Lägerverksamhet 2015: Den 20-30 

juni genomfördes, för Elit-, A– och B-

gruppen, ett läger i Åhus med 

avslutning på antingen SUM-SIM riks 

eller LH games i Landskrona. Vid lägret 

deltog 15 simmare från USS samt fem 

simmare från Skellefteå.  

  

För våra yngsta simmare erbjöd vi, för 

femte året i rad, ett dagläger på 

Umelagun med simmare från C-, D-, E, 

teknik 1-2 -grupperna, samt för 

simskolegrupperna.  

 

Hajen, Teknik 1 och Teknik 2 hade ett 

dagläger under vecka 25 med 12 

deltagare. Vi var på Umeå Simhall måndag-onsdag och hade dubbla simpass, en timme på 

morgonen och en timme på eftermiddagen. Simmarna var jätteduktiga. Mellan simpassen 

gjorde vi roliga aktiveter utanför simhallen. På torsdagen var vi på Umelagun. 

  

C- och D-grupperna hade dagläger under vecka 32 där 22 simmare deltog. Vi utmanade 

simmarna med två timmarspass i vattnet varje dag. Det blev mycket träning och mycket lek 

under veckan. 

  

E-, F- och vattenpologruppen hade dagläger under vecka 33. Där deltog elva simmare och 

lika många vattenpolospelare. Under en och en halv timme varje dag var det simning 

respektive vattenpolospel. E- och F-gruppen hade aldrig simmat en och en halv timme 

tidigare, men gjorde det bra. På eftermiddagarna genomfördes gemensamma aktiviteter med 

alla deltagarna. Sista dagen bytte vi så simmarna fick spela lite vattenpolo och vattenpolo-

spelarna fick simma.  

  

Tränare: 

Under året har vi haft följande tränare: 

Camilla	Johansson-Sponseller,	Elit/A,	Simon	Andersson,	Elit/A,	Saga	Berntson,	Elit/A/B,	Ronja	

Nilsson,	Elit/A/B/E/ungdomssim,	Sebastian	Karlsson	Elit/A,	Tamas	Katzer,	Elit/A,	Barry	Whyte,	

B/C,	William	Säfström,	B,	Andreas	Lindgren,	C,	Andy	Waters,	B/C/D	land,	Diana	Habtemikael,	

B/C/D	land,	Axel	Linder,	B/C/D	land,	Martin	Lindvall,	D/E/F,	Malin	Nilsson,	E,	Elin	Lindblom,	

E/F,	Angelica	Ljungkranz,	F/Ungdomssim,	Christoffer	Andersson	F/Ungdomssim,	Tajarena	

Romell,	F,	Molly	Ångström,	Dagläger,	Elin	Sandberg,	Dagläger.	

 

Tränarkåren under året har varit skiftande. Både Simon Andersson och Saga Berntson 

avslutade sin anställning hos USS sommaren 2015 för att börja studera. Simon har fortsatt, 

men i mindre skala, som landträningstränare med Elit/A-gruppen.  Ronja Nilsson började 

som heltidsanställd simtränare hösten 2015. Under året har vi också fått ett flertal nya 

timanställda som jobbar dels som simtränare men även några som enbart jobbar med 

landträning. 



Swim of Hope: För andra året i rad arrangerade Umeå SS Swim of Hope. Det är ett 

samarbete mellan klubben och Barncancerfonden och fungerar som ett sponsor-sim. 83 665 

kronor samlades in varav hälften gick till Barncancerfondens livsviktiga arbete, resten till 

klubbens verksamhet. Den grupp som samlat in mest pengar var A/Elit-gruppen med 20 080 

kronor. Det var även en utklädningstävling under eventet och gruppen som vann var D-

gruppen med sitt tema ”Ruttna fiskar”.  Priset för mest insamlade pengar och utklädningen 

var en kväll med sin tränare och valfri aktivitet.  

 

100x100 arrangerades den 4 januari med stort deltagande från samtliga grupper. Inte alla 

hade målet att simma 100x100, men varje grupp hade en sträcka som var en utmaning. 

  

Bästa fyran och nybörjartävling. Den 22 maj arrangerade vi Bästa fyran och trean. Vinnare 

av Bästa fyran blev Minervaskolan och Bästa trean blev Sjöfruskolan. I samband med detta 

arrangemang hade vi även en nybörjartävling. Cirka 40 barn från fisken, hajen 

(simskolekurser), tekniksimskolorna och F-gruppen var med och tävlade. Man kunde simma 

25 meter av varje simsätt och alla fick medalj. 

 
Den 17 oktober hade vi vår andra nybörjartävling med omkring 40 deltagare. Det var samma 
upplägg som på vårtävlingen med 25 meter av varje simsätt och medalj till alla deltagare.  
  

Utbildningar:  

Under året har tränare deltagit vid olika utbildningar. 

Saga Berntson, Barry Whyte, Simon Andersson har gått utbildningen Biomekanik och 

simteknik på Bosön.  

Maria Forsgren har gått en fortbildning i simsätt, starter och vändningar samt en licenskurs. 

HLR för alla simtränare.  

Ronja Nilsson har gått simlärarassistent utbildning gul, blå samt plattformen.   

William Säfström, Malin Nilsson och Axel Linder har gått plattformen. 

 

Mastersgruppen 
 

Mastersgruppen har bestått av 17 simmare som tränat fem gånger i veckan.  

Resultaten har varit fina med bland annat ett europarekord, ett nordiskt rekord och två 

svenska rekord.  

Vid Masters SM erövrade klubbens simmare tolv förstaplatser och 21 pallplatser förutom ett 

stort antal andra fina resultat. Våra simmare har också deltagit i flera open water-tävlingar 

med fina framgångar. Det här är några av resultaten: 

 

Masters-SM i Stockholm 21 – 23 mars (25 meter) 

Camilla Sponseller Johansson (40 – 44 år): 100 m ryggsim: 1:a 1.06,21 Europarekord, 400 

m medley: 1:a 5.21,26 Nordiskt rekord, 50 m ryggsim: 1:a 31,26 Svenskt rekord, 100 m 

frisim: 1:a 1.02,24  

Ingrid Lindelöw-Berntson (50 – 54 år): 400 m medley: 3:a 6.33,88, 200 m bröstsim: 3:a 

3.20,94, 50 m bröstsim: 3:a 40,13.  

Lars Edstedt (75 – 79 år): 100 m frisim: 3:a 1,40,89, 50 m ryggsim: 3:a 48,66.                                                                                      



Jonas Hallgren (50 – 54 år): 100 m fjärilsim: 1:a 1.01,76 Svenskt rekord, 50 m fjärilsim: 1:a     

27,53, 200 m medley: 1:a  2.26,45, 100 m frisim: 2:a 57,28, 100 m medley: 2:a 1.06,32, 400 

m frisim: 2:a 4.35,85                                                                                     

Adrian Bengtson (35 – 39 år): 200 m fjärilsim: 1:a 2.33,91, 400 m frisim: 2:a 4.52,40, 200 m 

bröstsim: 3:a 2.47,43, 50 m frisim: 3:a    28,81                                                                                        

Magnus Rölin (30 – 34 år): 400 m frisim: 1:a 4.26,42, 1500 m frisim: 2:a 19.24,37, 100 m 

frisim: 2:a 54,56, 50 m ryggsim: 3:a 31,73                                                                                                                      

Peter Lundberg (20 – 24 år; premasters): 1500 m frisim: 1:a 22.12,84, 200 m frisim: 1:a 

3.22,04, 400 m frisim: 2:a 5.35,13, 200 m bröstsim: 2:a 2.31,52, 100 m fjärilsim: 3:a 1.22,49                         

USS blev 8:e klubb med 142 poäng. Enskilt bäste poängplockare i mästerskapet på 

herrsidan blev Jonas Hallgren med 40 poäng. På damsidan blev Camilla Sponseller 

Johansson 2:a med 36 poäng. 

 

Masters-SM i Sundsvall, Open water, 2500 m, 30 juni 

Adrian Bengtsson (35 – 39 år): 2:a 33.47.66  

Lars Edstedt (57-79 år): 1:a 51.21,23. 

 

Vansbrosimningen, 3000 

m, 4 juli 

Adrian Bengtsson: 19:e 

35.29,4 

Berit Kempe: 115:e 

44.35,6 

 

Sollefteå Älvsim, 

Flottarsimmet, 900 m, 18 

juli 

Adrian Bengtson 2:a 

 

Sollefteå Älvsim, 

Ångermannasimmet, 

2800 m, 18 juli 

Adrian Bengtson 3:a 32,16 

 

Umeälvsimmet, Umeå, 2500 m, 25 juli 

Adrian Bengtson 3:a 16,46                                                                                      

 

Masters-SM I Uppsala 27 – 28 november (50 meter) 

Adrian Bengtson (35 – 39 år): 200 m medley: 2:a 2.33,67, 100 m fjärilsim: 3:a 1.09,59, 200 m 

frisim: 2:a 2.21,39, 800 m frisim: 3:a 10.15,34       

Samuel Farebo (25 – 29 år): 200 m medley: 2:a 2.56,73       

I klubbtävlingen tog USS 18 poäng och blev 32:a klubb. 16 av dessa poäng stod Adrian för. 

 

För fler resultat hänvisas till Umeå simsällskaps hemsida eller Octoopen. 

 

 



 

 

 

Vattenpolo 2015 
Under året har 27 spelare deltagit i två olika grupper. En grupp är för spelare födda 2005 och 

senare. Den andra gruppen är för spelare födda 2004 och tidigare.  

  

Turneringar 

Poolkampen i Stockholm, Mars 2015. Vi hade med oss två 05:or som fick spela i ett blandlag 

med spelare från andra klubbar vars spelare också var födda 05. Våra 04:or delades upp i 

två olika lag, Umeå vit och Umeå blå. I poolkampen utses inga vinnare utan alla deltagare får 

pris.  

  

Poolkampen i Uppsala, december 2015. USS fick mycket beröm av de ansvariga vid 

poolkampen för den fina verksamheten vi har och de duktiga spelarna.  

  

Tränare har varit: Saga Berntson, Tajarena Romell, Malou Huisman. Sommaren 2015 

slutade Saga Berntson. Tajanena höll då i verksamheten fram till december 2015 då vi fick 

tillskott av tränaren Malou Huisman. 

 

 



Triathlon 

Under 2015 drog Umeå simsällskap igång 

triathlonsatsningen på allvar och startade 

träningsverksamhet.  

Under våren 2015 hade vi några triathleter som 

tränade simning tillsammans med A/Elit-

gruppen, men som gjorde all övrig träning 

enskilt. Hösten 2015 startades två 

träningsgrupper i triathlon där all tre discipliner 

erbjöds. Första gruppen var för ungdomar och 

hade sex deltagare. Den andra gruppen var för 

vuxna, även där med sex deltagare.  

 

Tränare: Barry Whyte och Camilla Johansson-

Sponseller (i simning enbart för 

ungdomsgruppen).   

 

Tävlingar: Umeå Triathlon juli 2015. Deltagare: 

Johan Bonnedahl. 

 

Intresset för triathlon är mycket stort och det 

planeras fler och större grupper under 2016. 

Umeå SS kommer även att arrangera en 

aquaton (simning och löpning) i juni 2016 och ett 

triathlon för barn och ungdomar i augusti 2016.  

 

Utbildning: Barry Whyte gick på en utbildning för arrangörer av triathlon tävlingar som hette 

”Arrangörssnack”.  

   

Simskolan 
Simskolan under 2015 hade totalt 2904 deltagare i följande verksamheter: baby-minisim, 

simskola från 4 år och uppåt, ungdomssimskola, samt vuxensimskola. Detta är en ökning 

med 318 deltagare jämfört med förra året. 

Antalet unika medlemmar i simskolan var totalt 1729 personer under året.  

 

Under 2015 fortsatte vi vår verksamhet i Robertsfors med två terminer, samt att vi åter igen 

fick förtroendet att ta hand om kommunens sommarsimskola. I år deltog 107 barn på 

sommarsimskolan vecka 25-26 i Robertsfors. 

 

Under 2014 erbjöd klubben en extra intensiv simskola på Ersboda Bad och, utöver våra 

vanliga två sommarsimskolor som vi erbjuder i juni/juli samt i augusti månad. Detta var 

väldigt populärt och därför vi valde att genomföra samma slags aktivitet under 2015. 

 

Vi erbjöd även en kort, intensiv kurs under höstlovet (5 gånger) där vi hade 72 deltagare. 

Baby och minisimskola fortsätter att växa stort med tre genomförda terminer och 221 



deltagare. Året innan hade vi 148 deltagare så detta var en ökning med 73 deltagare. Ledare 

för denna verksamhet är Maria Johansson.  

 

I övrigt har vi haft ett samarbete med kommunen i ett projekt där kvinnor, i en insynsskyddad 

miljö, lärt sig att simma. Vi har därför hållit kurser för denna målgrupp till kraftigt reducerade 

priser. Samtliga kurser har varit fullbokade och deltagarna nöjda.  

 

Under året har vi haft simskola för följande sju boenden för ensamkommande flyktingbarn: 

Fenestra, Rodinia, Pangea, Luna, Paloma, Galaxen och Morgonsol. Även detta har varit ett 

populärt och lyckat samarbete. Omkring 70 pojkar och tre flickor har deltagit verksamheten. 

Under 2015 blev dessutom vår förening tilldelad extra, ekonomiskt stöd från Västerbottens 

Idrottsförbund för vårt utmärka arbete med integration genom idrott.  

 

 

 

 
 

Nedan följer en sammanställning av deltagare i simskolan under det gångna året. 

 

Vinter 14/15    

Haga/Ersboda simskola, 633 deltagare  

Vuxensimskola, 27 deltagare  

Babysimskola, 28 deltagare  

Minisimskola, 23 deltagare 

 

Våren 2015    

Haga/Ersboda simskola, 678 deltagare  

Vuxensimskola, 27 deltagare 

Robertsfors, 42 deltagare  



Babysimskola, 51 deltagare 

Minisimskola, 30 deltagare 

 

Sommarsimskola 2015    

Ersboda Maj (inkl 3 vuxna) 68  

Robertsfors 107  

Haga/Ersboda juni/juli 166  

Ersboda augusti 67  

 

Höst 2015    

Haga/Ersboda simskola 680  

Robertsfors 59  

Vuxensimskola 57 

Babysimskola 58  

Minisimskola 31  

 

Höstlov intensiv 2015    

Ersboda 72  

 

 

Utbildning 

Umeå SS erbjuder samtliga ledare, tränare och personal som arbetar vid Ersboda Bad och 

Gym att via föreningen gå en gratis utbildning i Hjärt-lungräddning (HLR) samt Första 

hjälpen. Att ha en giltig HLR/Första hjälpen-certifiering är ett grundkrav för att få jobba hos 

Umeå SS. Denna utbildning genomfördes under våren 2015. 

Min Shah och Wilma Valdemarsson utbildades under 2015 till simlinjeassistent: Ledare för 

utbildningen, som bedrivs under två helger var Maria Forsgren.  

Under året har Maria Forsgren gått på två licenskurser genom Svenska Simförbundet. Dessa 

var en fortbildning i simsätt, starter och vändningar samt kursen Simmare med 

funktionsnedsättning. 

 

Ledare 

Under 2015 har 67 arvodesanställda ledare funnits i simskoleverksamheten. Stort tack för er 

fina insats 

 

Personal 

Maria Forsgren, verksamhetsansvarig simskola, Anna Ericsson, föreningsassistent simskola, 

Martin Lindvall, breddansvarig för tekniksimskolor, Maria Johansson, ansvarig för baby- och 

minisimskola  

 

Ersboda Bad & Gym 
USS har under året fortsatt att driva badverksamheten vid Ersboda Bad & Gym. 

  

Anställda:  

Tillsvidareanställda under året har varit: Anders Johansson, driftansvarig (anställning 



upphörde 2015-08-14), Chris Sandberg, vik driftansvarig 2015-08-01-2015-11-01 från och 

med 2015-11-01 driftansvarig, Mats Wallin, städ/reception. Timvikarier har under året varit: 

Joanna Johansson, Cornelia Lundholm, Cecilia Sandkvist, Ida Östlund, Lisa Berggren, Elnaz 

Moosavi, Sara Andersson, Sofia Luukonen, Beatrice Strauka. 

 

Uthyrningar under året: Följande verksamheter/hyresgäster har under året hyrt bassängen: 

Badkalas, SUF, SFI, Ersboda Behandlingshem, Assistansbolaget Aktiv Assistans, Röda 

korsets ungdomsförbund, RUTS (somaliska föreningen), Korpen, Kolbäckens Habilitering, 

Assistansbolaget Pålitlig assistans, SVT. 

  
Verksamhet: Under året hade Umeå simsällskap 9705 betalande gäster till simhallen på 

Ersboda under ordinarie öppettider samt 230 separata bokningar av simhallen (uthyrning av 

bassäng till Tenton eller simskola ej inräknat). 

 

Simskola under året: Simskolan på Ersboda Bad & Gym har pågått måndag-torsdag samt 

söndagar. Baby/minisim har bedrivits på onsdagar och lördagar. Under tisdagar har USS haft 

simskola för Pangea. På onsdagar och söndagar har det under höstterminen bedrivits 

vuxensimskola. 

Antalet deltagare på har varit: 

Minsim: Vt-15, 30 deltagare, Ht-15, 31 deltagare samt vintern 15/16, 35 deltagare. 

Babysim nybörjare: Vt-15, 37 deltagare, Ht-15, 39 deltagare och vintern 15/16, 29 deltagare.  

Babysim nybörjare: Vt-15, 14 deltagare, Ht-15, 18 deltagare och Vinter 15/16, 14 deltagare. 

Under vinterkursen utökade vi babysimmet med grupper även på torsdagarna. Det var 

många som valde torsdagarna istället för onsdagarna, men det brukar alltid vara något färre 

som deltar vid vinterkursen. Positivt var att intresset inför vårterminen 2016 var stort och alla 

kurser blev 

fullbelagda.   

Ledare för baby-

minisimmet har Maria 

Johansson varit. 

Jessica Åhlund har 

hjälpt till under 

vårterminen. Hon 

fortbildade sig också 

genom att gå en 

Babysimskurs under 

sommaren.  Även 

Maria Johansson har 

under året gått en kurs 

för minisim. 

 



Tävlingssektionen 

I samband med årsmötet byttes delar av sektionen. Ulrika Sundin Bonnedahl klev av men 

fanns, tacknämligt nog, ändå kvar och stöttade sektionen under inledningen av året.  

USS har arrangerat Umestänket i maj och Umeracet i oktober. Året avslutades med 

Klubbmästerskapet i december. Arrangemangen har varit lyckade och gästande klubbar har, 

vid flera tillfällen, spontant lämnat positiva omdömen om tävlingarna.   

I likhet med föregående år har det varit förenat med en hel del arbete att få tillräckligt många 

funktionärer att ställa upp under tävlingarna och sektionen fick, under Umeracet, ta hjälp av 

gästande klubbar för att fylla samtliga platser. Det ser dock ljusare ut framöver eftersom 

ytterligare sju funktionärer utbildats i februari 2016. 

Bemanningen av funktionärer inför framtida tävlingar blir dock en stor utmatning även i 

fortsättningen då den nya simhallen, vid varje tävlingspass, kräver fler funktionärer än 

nuvarande simhall. 

Eftersom kansliet har utökats har de även övertagit en del av de uppgifter som tidigare legat 

på tävlingssektionen exempelvis beställning av bord och stolar. Under året har 

tävlingssektionen därför, tillsammans med kansliet, upprättat rutiner för fördelningen av 

arbetsuppgifter mellan sektionen och kansliet. 

Tävlingssektionen vill tacka alla som ställt upp på de tävlingar som klubben har arrangerat. 

 

 

 

 



Livbojen 

Livbojen är en 
verksamhet som bland 
annat ansvarar för 
servering under tävlingar 
och träningsverksamhet 
samt beställning och 
försäljning av utrustning. 
Till verksamheten har 
Liza Orre (ordförande), 
Åsa Sälg, Ylva Ohlsson 
och Sofia Strömbro varit 
förtroendevalda. 
Under året har 
föreningens guldkontrakt 
med Tyr fortlöpt. 
  
Shopen: Livbojen har bedrivit försäljning av fika samt simutrustning. I verksamheten har 
även ingått att beställa och försälja simartiklar från Tyr. Förutom de förtroendevalda i 
Livbojen har även Cathrine Hallgren och Pia Grahn hjälpt till vid söndagsförsäljningen.  
  
100x100: Vid arrangemanget serverade Livbojen varma mackor, saft och kaka. 
  
Årsmötet: Till årsmötet tog Livbojen fram baklistor och ansvarade för serveringen. 
  
Hemmatävlingarna: Under hemmatävlingarna Umestänket och Umeracet ordnade Livbojen 
mat och logi, arbetslistor till alla föräldrar, fikaförsäljning samt fika till funktionärer, försäljning 
av simutrustning från TYR, lotterier och vinstutdelning, nyttoprisutdelning samt tränarfika. 
  
Bästa Fyran/Nybörjartävling: Under arrangemanget stod Livbojen för försäljning av fika 
och simutrustning. 
  
Klubbmästerskapet: Till arrangemanget ordnade Livbojen listor till bakning, uppdukning till 
middagen, prisutdelning, beställt av mat samt servering 
  
Tryckning: Livbojen har beställt kläder och väskor till simmare och levererat dem till 
tryckeriet för tryckning av logotyper. 

  

Avslutning 
 
Styrelsen vill rikta ett tack till alla 
simmare, tränare, föräldrar och 
andra engagerade i Umeå 
simsällskap. 
Vi står inför ett utmanande och 
spännande 2016. Utmaningar 
som vi ser fram emot. 
 


