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Styrelsen har under 2019-20 haft tretton protokollförda möten verksamhetsåret 2019.
Tränar och ledaruppdrag 2019
Föreningen har under 2019 haft 42st tränare/ledare engagerade (35st 2018)
• Simkommittén: Hans Chrunak, Jaana Kouksa, Lena Ylipää, Cecilia Vikström, Claes
Rasmusson, Håkan Andersson, Jelle Kranenbarg, Jonas Keisu, Anna-Karin Lindqvist,
Veronica Bergsten, Magnus Heintz, Emma Widen, Sarah Jonsson, Hanna Gertsson, Anna
Sjöholm, Lova Lindvall, Anton Krogh-Vennemo, Ebba Olsson, Isabelle Åström, Frida
Mikkelä, Ebba Tjärnberg, Elin Häggström, Ebba Forsten, Tilde Nordholm, Moa
Gustavsson, Tina Ylipää, Tove Öhrling, Moa Kreku, Maria Berglund, Sara Brännström,
Stella Vinroth, Noomi Nilsson Lindh, Uma Naess, Elina Birk, Angelika Alman, Helena
Axheim och Henrik Berlin Johansson
Simskolan har genomgått ett litet generationsskifte, under året har ca 22 olika ledare
varit engagerade jämfört med 2018 då det var 14st ledare. Antal aktiva ledare är dock i
princip oförändrat.
• PARA-kommittén: Lena Revholm, Ludwig Rönnbäck, Elin Häggström, Tove Öhrling och
Astrid Engström
• Masters kommittén: Henrik Berlin Johansson, Maria Rohdin och Steven Boyle.
Utöver ovanstående tränare/ledare har ett antal föräldrar ställt upp när det behövts.

Medlemmar 2019 (motsvarande siffra 2018)
Under 2019 var medlemsantalet 451st (395). Av dessa var 237st (206) kvinnor och 214 (187)
män.
• Medlemmar 11 år eller yngre 2019 var 292st (248).
• Medlemmar 12-18 år 2019 var 75st (77).
• Medlemmar 19år eller äldre 2019 var 84st (69st).
Ökat medlemsantal i kategorin 11år och yngre kan förklaras med utökade simskolor.
Medlemmar 19år och äldre har också ökat och där är förklaringen att LSS hade fler
vuxencrawlkurser än 2018.

Några händelser under verksamhetsåret utöver kurs och träningsverksamhet:
Intresset för simidrott är relativt stort. LSS
simskolor är fulltecknade vilket är glädjande då
de utgör en rekryteringsbas och inkomstkälla
för vår verksamhet. Hade det funnits mer
bassängyta i Luleå hade LSS som förening
kunnat utöka sin verksamhet då
utvecklingspotentialen är stor. Dagens
medlemsantal hade sannolikt på kort tid
kunnat dubbleras.
LSS har vid ett tillfällen under 2019 träffat
kommunledningen där vi framfört och
diskuterat bl.a. simhallsbristen i Luleå.
Ytterligare ett möte var inplanerat i början av
oktober där vi skulle diskutera 50m bassäng
med Niklas Nordström. Detta fick dock ställas
in med kort varsel eftersom Niklas avgick
samma dag. Nytt möte är inplanerat med
Lenita Ericson i april.
Föreningen har under tidigare år administrerats av ideella krafter. Verksamhet i LSS är dock
så omfattande att det inte är görligt att driva på ”frivillig” basis. Om föreningen skall
bibehålla och på sikt utveckla dagens verksamhet är LSS i behov av anställd personal.
Under 2019 har föreningen anställt Anna-Karin Jillnefelt på deltid för att sköta ekonomi m.m.
Detta har varit mycket positivt och styrelsen har konstaterat att Anna-Karin har varit guld
värd, LSS klarar sig inte utan en anställd administratör.
Under hösten 2018 reviderade kommunen sina prislistor avseende hyra av kommunala
anläggningar. Den prissättning som började gälla 2019 innebar en stor kostnadsökning för
föreningen. Bassänghyrorna 2018 var 74290kr. Budget för 2020 har LSS tagit höjd för
banhyror på 160 000kr, en fördyring på 85 000kr.
Precis som tidigare år har LSS kontinuerligt fört dialog med kommunen runt behovet av
tränings- och tävlingstider. Senaste åren har den stora utmaningen varit att få tilldelade tider
att fungera mot LSS verksamhet, ett komplext pussel där hänsyn skall tas till gruppernas
storlek, simmarnas ålder, spridning över veckan m.m. Det finns fortfarande utrymme för
förbättringar men inför uppstarten hösten 2019 hade LSS en tilldelning av bantider som
funkar relativt bra mot den verksamhet föreningen har. Faktum är att LSS hösten 2019
nyttjar färre bantimmar än tidigare. Förändringen är framförallt kopplat mot masters.
Kommunens nya prissättning av vuxenverksamhet har gjort att LSS tvingats se över
nyttjandet av bantider, framförallt för masters. Färre tider, ökade kostnader och avsaknad av
tränare har tyvärr gjort att vi tappat många mastersimmare.

Föreningens ekonomi är i dagsläget förhållandevis god vilket är positivt. Vi vet dock att detta
kan ändras fort. Ökade kostnader för personal, banhyror m.m. kommer eventuellt innebära
att träningsavgifter m.m. kommer stiga i framtiden. Avgifterna har varit oförändrade för
barn och ungdomar sedan 2016.

Kansli kommittén 2019.
Målsättningen inför 2018 var att få igång en mindre grupp som tillsammans skulle hjälpas åt
med det administrativa arbetet som föreningen kräver. Tyvärr har målsättningen inte
införlivats varvid administrationen har skötts av två individer ur styrelsen.
I mars 2019 beslutades, som tidigare nämnts, att anställa Anna-Karin Jillnefelt på 15-20 % för
att sköta kansli/stöd samt ekonomin i LSS. Arbetet består i att sköta alla in/utbetalningar och
bokföringen. Fakturera alla aktiviteter inom klubben. Beställa klubbkläder samt simartiklar.
Svara på mail. Administrera upplägg av grupper i crawl/vuxencrawl mfl. Boka resor. Söka
sponsorer. Beställa Idrottsrabatter, planera naturstäd mm
LSS har ett bra samarbete med TYR och vi har genomfört 2 klädbeställningar vår/höst.
Detta har fungerat bra och ambitionen är att fortsätta med motsvarande beställningar 2020.
Övriga badkläder, mössor och glasögon finns att beställa på hemsidan
och vagnen är ute vid bassängen i Pontus de flesta söndagar samt på alla hemmatävlingar.
Idrottsrabatterna kommer simmarna även fortsättningsvis få sälja höst och vår. Detta ger en
jättebra intäkt till klubben.
Fikaförsäljningen sköts av 2 föräldrar, Ewa Andersson och Malin Naess och fungerar jättebra.
Det är en stor trivselfaktor vid LSS tävlingar och ger en hel del klirr i kassan.
Vi har fått korv sponsrat av Nylens & Hugosson samt Nordchark.
Naturstädning görs på våren och inbringar en fin slant till klubben.
Vi har genom en förälder, Magnus Brevemark, fått en ny sponsor till klubben. RMK (
Pendeln/ Länstrafiken Norrbotten) deras sponsring täcker nya funktionärströjor, Handdukar
till pallarna. Alla tävlande på första utmanaren fick vattenflaskor :) Dom har då fått namnge
våra 4 utmanare under 2020 till Pendelutmanaren.

PARA kommittén 2019.
Parasimingen består av simskola och träningsgrupper. Tove Öhrling och Lena Revholm är
ledare för parasimskolan. Under våren var det ca 30 barn. Tyvärr har stor del av höstens
simskola varit inställd pga. att Lena skadade sig och inte kunnat hålla dessa. Det var knappt
30 barn som började under hösten med avslutning under våren.
Träningsgrupperna har varit.
Medley 2 har tränat 1 ggr/vecka, fyra
simmare, tränare Elin Häggström.
Medley 1 har tränat 2 ggr/vecka, sex simmare,
tränare Ludvig Rönnbäck.
Under våren har T1-T3 tränat 2-4 ggr/vecka,
sju simmare, tränare Lena Revholm. Under
hösten har T2-T3 tränat 2-3 ggr/vecka, sex
simmare, Tränare Lena Revholm och Astrid
Engström har hjälpt till med T- grupperna.
Ledarutveckling, flera av ledarna har gått ledarutbildningar under året.
I samband med Luciakröningen fick Elin Häggström och Tove Öhrling stipendier av Lions för
sitt engagemang som simtränare i paragrupperna.
Under året har bl.a följande aktiviteter genomförts.
Vintercamp i januari. Summer campen regnade tyvärr bort i augusti. Lägerdag i Boden i juni
för Medley 1 till T1 genomfördes med god uppslutning. Under hösten har vi haft ett
Poolparty den 12/10 för alla parasimmare med familjer i samarbete med RBU, FUB och
Parasport Norrbotten.
Vårplumset arrangerades för första gången. Det är
paragruppernas egen simtävling, från simskolenivå till T1.
Vårplumset genomfördes i Gammelstad en söndag i april
med föräldrar som funktionärer, Det var god uppslutning
med simmare och föräldrar och många vinnare. Det blev
årets höjdpunkt!
Simmarna har deltagit på följande tävlingar Utmanarna,
Kvantum cup och Höstsimiaden,
Elias Alm simmade RM i maj i Sundsvall och kvalade då in
till SM. I juli representerade Elias på SM och slog svenskt
rekord i klassen T9 50m fritt, tiden 31,20.

Simkommittén 2019.
Sammanhållande har varit Johannes Arnesen som tillsammans med tränarna och
huvudansvarig för simskolan har utgjort LSS Simkommitté. Kommittén har genomfört ett
antal planeringsmöten under 2019 där koordineringen av simmare mellan grupperna,
utbildning, tävlingsplanering och rekrytering av tränare var några viktiga punkter.
Ledaren för simkommittén vill rikta ett stort tack till alla ledare och tränare för den
fantastiska jobben som har utförts under 2019.

A-gruppen
Gruppen har blivit mindre då Albin Eriksson och Sabina Alman
flyttat för att gå Idrottsgymnasium. Det är hög träningsnärvaro
men ett par av simmarna har tyvärr dragits med skador under
hösten. Under sommarlovet bedrivs träningen i Bodens 50 m
bassäng, fram till sommarens Mästerskap.
SM/Para-SM/JSM 2019 Malmö 28/6 till 2/7
• Sabina Alman: 5:a i B-finalen på 200m frisim på tiden
2.08.03
• Sabina Alman: JSM Guld plats 7 på 400m frisim på tiden
4.27.70
I övrigt deltog klubben med Alva Gonzalez-Glanberg, Sabina
Alman, Randi Arnessen, Klara Lindqvist på 4x100 frisim på JSM och med samma simmare
även på 4x200 frisim. Alva Gonzalez Glanberg deltog individuellt på 400 frisim.
Träningsläger Callela, Spanien
I slutet av maj var gruppen på träningsläger till Spanien en
vecka. En lyckad resa med boende, träningsbassäng och
strand inom gångavstånd i förhållande till varandra. De
tränade 2 gånger om dagen förutom en dag som var avsatt
för en dagsutflykt till Barcelona. Träningen i 50 meters
bassäng gav sedan fina resultat på Citadellsimmet som
simmades en vecka efter hemkomst från träningslägret.
SUM-SIM Norrköping 10-14/7
Sabina Alman simmade in på en tredjeplats på 400m frisim,
F16-17 år på tiden 4.28.37. Randi Arnesen simmade in på 4:e
plats på 100 bröstsim och 100 frisim. Övriga simmare som
hade kvalat till mästerskapet var Alva Gonzalez-Glanberg,
Klara Lindqvist: Theo Ylipää, Magnus Lindström, Ji-an Wang,
Albin Eriksson

SM/Para-SM/JSM 2019 I Eskilstuna 13-17/11
Där deltog Randi Arnesen på 100 bröstsim och Alva Gonzalez-Glanberg,, Randi Arnessen,
Klara Lindqvist och Petra Rasmusson på 4x100 frisim.
Sum-sim Riksfinal Umeå 8-10/12
3 simmare kvalde vidare till riks final, Klara Lindkvist, Randi Arnesen och Theo Ylipää.

T1
T1 har simträningar 5 gånger per vecka på måndag, tisdag,
onsdag, torsdag och lördag. Onsdagsträningarna brukar vara
lite annorlunda då vi kör en timmes landträning och sedan
fokuserar på teknik under simpasset. En gång i månaden
byter vi ut landträningen mot en teknikgenomgång då vi tittar
på olika simsätt och teknikövningar i detalj som vi sedan
tränar på i vattnet.
Vi har åkt på simtävlingar i Skellefteå, Umeå, Öjebyn,
Sundsvall och såklart deltagit i hemmatävlingarna. Simmarna
har presterat bra med många personliga rekord under året
vilket visar att utvecklingskurvan pekar uppåt. Vi har även
varit på läger i Boden tillsammans med T2.
Sammanhållningen i gruppen har varit superbra, det känns som att alla har kommit varandra
närmare under året. Det återspeglas också på tävlingarna då närvaron är hög och alla håller
ihop. Närvaron på träningarna har varit helt okej, en del sjukdomar men det är svårt att
komma ifrån.
Vi vill passa på att tacka alla för detta år och ser fram emot kommande år!
/Håkan & Jelle

T2
Under 2019 har simmare och tränare genomfört fyra träningspass per
vecka med stort engagemang och fin sammanhållning i gruppen.
Simmarna har utvecklats mycket under året och det har bland annat
visat sig vid de tävlingar som de deltagit i. Förutom hemmatävlingarna
Kvantum Cup, Höstsimmet och Utmanaren så har simmare från T2
deltagit i Öjebyspelen samt Vår- och Höstsimiaden. Särskilt spännande är
det förstås med Vårsimiaden då det innebär en övernattning. När det
gäller lägerverksamhet så har simmarna deltagit i LSS traditionsenliga
Winter och Summer camp.
T2 består av många simmare och har dessutom en hög närvaro bland.
Det sistnämnda är så klart både bra och roligt men det ställer höga krav
på både simmare och tränare när det gäller uppmärksamhet och
samarbete.
Under 2019 har vi gjort en säsongsplanering och haft informationsmöte både vår och höst
med både föräldrar och simmare, och vår upplevelse är att T2-föräldrarna är intresserade
och engagerade i sina barns idrottande.

T3
T3 är en simgrupp för barn runt 10–14 år där simningen kan vara en av flera olika idrotter
och där träningen fokuserar på att förbättra simtekniken och skapa ett intresse för
simutveckling. Inför höstterminen 2019 skedde ganska stora förändringar i träningsgruppen
då större delen av simmarna och tränarna flyttade upp till T2. Den nya T3 bildades till största
delen av simmare från Medley och tränarna från Medley följde också med gruppen.
Totalt var det 18 simmare i gruppen och ett flitigt deltagande på träningar och tävlingar.
Höjdpunkterna är föreningens Summer- och Winter-camp där simmarna får träna och umgås
tillsammans med de andra simgrupperna.

Medley
I Medleygruppen fortsätter simmarna att utveckla
sina kunskaper i de samtliga fyra simsätten; fjärilsim,
ryggsim, bröstsim och crawl. Vi fokuserar mycket på
grundläggande teknik i simsätten samt vattenläge och
strömlinje. Snygga dyk, vändningar och frånskjut i
streamline vill vi ha! Gruppen tränar tillsammans i
bassängen två gånger i veckan. Efter årsskiftet
infördes även en valbar 15 minuters landträning med
lättare övningar för styrka och koordination. Till en
början har vi kört detta koncept innan simträningen
på söndagar.
De flesta simmarna i medleygruppen är intresserade
av att tävla i simning. I första hand deltar simmarna i
tävlingar på hemmaplan, så som Utmanaren,
Höstsimmet och Kvantum Cup. Men några simmare
från gruppen har även åkt till Piteå för att delta i Öjebyspelen.
Vi som tränare har förutom det självklara målet, att driva våra simmare framåt i sin
utveckling inom simidrotten, även ambitioner att skapa en härlig gruppdynamik. Vårt mål är
att alla i vår grupp ska tycka om att det är kul att komma och träna med oss, samt pusha
varandra när det blir lite tuffare övningar på träningen. Träning ska vara tufft, men också
roligt!
Vi som tränar gruppen heter Anna Sjöholm och Emma Widén. Vi tycker det är väldigt roligt
att få vara en del av Medleygruppen och ser fram emot nästa träningspass med våra
simmare!

Crawl
Efter att man har klarat målen för simskolan går man vidare till Crawl-grupperna som lägger
mer fokus på teknik samt simmarna får testa på hur det är att tävla. Tränarna lägger mycket
fokus på tekniken för att simmarna ska lära sig rätt i ung ålder samt förbereda de inför att gå
upp till Medley-gruppen.
Vi har haft en stor efterfrågan vilket har lett till fulla grupper och det ser vi tränare positivt
på. Mycket positiv återkoppling från vårdnadshavare om kvaliteten på träningarna samt
kommunikationen med tränarna.
Vad hade kunnat förbättras i Crawl-grupperna: Tränarna i Crawl behöver ta fram mål åt
simmarna då det i dagsläget inte finns några. Målen ska vara anpassade för respektive grupp
samt vad simmarna behöver kunna för att gå vidare till Medley.

Simskolan 2019
I simskolan har vi verksamhet i Svenska simförbundets hela Simlinje, Baddaren-Hajen, med
övergång till träningsgrupp, Crawl/Teknikskola Brons-Silver-Guld. Ett lektionstillfälle i
simskolan genomförs med livräddningsväst och kläder, ”pyjamasparty”.
Simskoleverksamheten har utvecklats utifrån uppföljningsmöten med simskoleledarna och
enkätsvar från vårdnadshavare i samband med varje omgångs avslutning och uppstart. Antal
simskoleelever i verksamheten var 197st under 2019 vilket var en liten ökning jämfört med
2018. Detta kan förklaras med att LSS haft tre grupper på tisdagar i Gammelstad.
LSS simskolor är populära och fylls snabbt när de öppnar för bokning.
Under 2019 har ett antal nya instruktörer börjat jobba i simskolan vilket är toppen men vi
har även fått säga hej då till några som slutat för andra jobb eller studier.
Precis som tidigare år har instruktörerna haft möjlighet att vidareutveckla sig. Under året har
simskolan haft deltagare på bl.a. HLR utbildning, Grundutbildning för tränare,
Simidrottsledarutbildning och Siminstruktörsutbildning.
För några år sedan var utbudet av utbildningar begränsat men har succesivt blivit bättre och
bättre. De vi kan se är att utbildning lönar sig, när instruktörerna ökar sin kompetens ger det
fort genomslag, våra simskolebarn trivs och utvecklas vilket i sin tur ger glada och positiva
föräldrar. LSS har en bra och uppskattad simskoleverksamhet enligt våra kunder.

Masterkommittén 2019.
Drivkraften i masters är att ha roligt, att må bra och att utvecklas.
Under året har vi tränat med Glen Christiansens Training online
som har förstärkts med Steven Doyle och Maria Rhodin.
På SM, som avgjordes i Eskilstuna, deltog två simmare. Ingalill
Johnsson förärades med 2 silvermedaljer och Maria Rhodin
med 3 guld och en bronsmedalj.
Träningsställen har minskat från 6 under våren till 4 under hösten
som en följd av att minska utgifterna för föreningen. Det har
även varit betydligt färre simmare under hösten än under våren.
A talet förväntas dock öka inför nästa säsong.
Vi avslutade 2019 med utmaningen 100 x 100, eller så långt
krafterna bär, och bjöd in till knytkalas i direkt anslutning till
avslutad simning.

Tävlingskommittén 2019.
Under 2019 har tävlingskommittén arrangerat
LSS årliga tävlingar Kvantum cup och
Höstsimmet. Båda tävlingarna hade ungefär lika
många deltagare som tidigare år. Vi hade
hoppats på ett större deltagande på
Höstsimmet 2019 eftersom den gick en månad
senare än den har gjort tidigare, så blev det
dock inte.
Tävlingen Utmanaren (ej sanktionerad) har ett
stabilt antal deltagare. Alla Luleås simgrupper
från crawl och uppåt deltar, även simmare från
Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix har deltagit
under året.
Bästa 2:an, 3:an, 4:an blev en fartfylld kväll i mars i Pontusbadet. Detta år hade vi 8 lag som
deltog i ett fartfyllt och uppskattat arrangemang. Önskvärt skulle vara att kunna arrangera
denna tävling under skoltid då vi tror att vi skulle kunna få fler lag till start.
På uppdrag av Norrlands simförbund har två tävlingsfunktionärsutbildningar anordnats i
Luleå, en i januari och den andra i september. LSS har fått tillskott av 12 nya funktionärer.
Tyvärr har en del av både nyutbildade och de som varit med ett tag slutat sina
funktionärsuppdrag när deras barn tappat intresset för simning. Klubben skulle behöva fler
distriktfunktionärer
Tävlingskommittén är näst intill intakt och har fått tillskott av 3 nya medlemmar.

Stöd kommittén 2019.
Stödkommittén har avvecklats under 2019 och uppgifterna har flyttats till bl.a.
kanslikommittén.

Luleå 2020-03-19
Mattias Alman
Ordförande LSS

