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Hallsberg - Kumla Simklubb
Verksamhetsberättelse för perioden 2018-01-01
– 2018-12-31
Styrelsen
Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
● Ordförande: Mats Jansson
● Kassör: Barbro Karlsson
● Sekreterare: Cecilia Lundgren
● Ledamöter: Katarina Olsson, Helena Lundgren, Madeleine Nilsson och
Karolin Eriksson
● Suppleanter: Agneta Sebelius, Marcus Rye
● Revisorer: Peter Sundberg, Marie-Therese Sundberg
● Valberedning: Cajsa Rye, Kent Olsson
Styrelsen har haft drygt ett möte per månad, samtliga möten har protokollförts. Vid
dessa möten har ofta även representanterna för kommittéerna deltagit.
Under 2018 har styrelsen likt tidigare år främst arbetat med att få den löpande
verksamheten att fungera på bästa sätt. Detta innefattar uppgifter såsom bokningar
av simhallarna, anmälningar till tävlingar, lägerverksamhet samt övrigt administrativt
arbete runt detta.
Kommittéer
Föräldrakommitté:
Agneta Sebelius
Marknadskommitté:
Maria Pettersson och Christian Olofsson
Tävlingskommitté:
Marcus Rye, Peter Sobotka, Beatrice Sobotka. Under slutet av året har Marcus Rye
lämnat kommittén som fyllts på med Anders Eriksson, Anders Norén och Johan
Larsson
Informationskommitté:
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Gunilla Höög
Medlemmar
Under verksamhetsåret har klubben haft ca 350 medlemmar.
Anställda
Uppgifter utöver träning av simmarna (anmälningar, läger mm) har styrelsen hanterat
i huvudsak, ett utökat ansvar för samordningen av T-gruppernas träning har under
senare delen av året diskuterats med Beatrice Sobotka.
T-gruppernas träning har under året skötts av:
● Isabel Sundberg (T4/T5)
● Benjamin Vallin, Hanna Eckervall och Beatrice Sobotka (T2-T3)
● Tomas Persson, Hanna Eckervall och Beatrice Sobotka (T1).
Isabel Sundberg har varit simskoleansvarig under 2018 med assistans från Benjamin
Vallin samt styrelsen.
Klubben har haft 32 ledare i verksamheten.
Styrelsen riktar ett stort tack till samtliga ledare för bra genomfört arbete både i
Alléhallen i Hallsberg och i Djupadalsbadet i Kumla. Er insats utgör föreningens
ryggrad!
Verksamhet
Klubben har under perioden bedrivit nybörjarsimning samt tränings- och
tävlingsverksamhet i simning för barn, ungdomar och vuxna.
Utbildning för nya tränare och funktionärer har skett både i egen regi och i
samarbete med andra klubbar samt Mellansvenska Simförbundet.
I mitten av november genomförde HK Sim i sponsorsimningen ”Swim of Hope” till
förmån för Barncancerfonden. Resultatet blev under en torsdagskväll knappt 20 000
kr till kampen mot cancer.
Simlinjen (simförbundets utbildningstrappa) har fortsatt att implementerats i
T-grupperna för att ge klubben en tydligare verksamhetsdeklaration. Detta med stöd
av MSSFs Erica Meeker.
Simträningen för nybörjare – simskolan - har liksom tidigare år drivits företrädesvis
på söndagarna i både Hallsberg och Kumla. Perioderna löper under vår och höst
samt under fyra veckor på sommaren. Verksamheten omfattar sammantaget ett
trettiotal grupper med 350 medlemmar.
Ekonomin
Detta verksamhetsår har föreningen gjort ett positivt resultat på 71647kr.
Klubben sponsrades under 2018 av Ica Maxi Kumla, Smycka, Elektromontage, XL
Bygg Björka, Eldabutiken, SEB, Forma och Patrick Hansson AB samt många
släktingar och andra anhöriga vid Swim of Hope.

2018-03-15

Läger
I maj åkte T1-T5 samt ett antal föräldrar till Åland på ett kort träningsläger under
Kristi Himmelsfärdshelgen. Totalt åkte 49 medlemmar med på resan varav 27
simmare.
Anläggningen simmarna tränade i höll mycket hög klass. Resan från Kumla skedde
med hyrd buss som kördes av en av klubbens Masterssimmare. En mycket lyckad
och välarrangerad långhelg.
Tränarråd
Tränarråd där verksamhet och organisation diskuterats har genomförts ungefär en
gång i månaden under terminerna med tränarna i simskolan under ledning av Isabel
Sundberg.
Tävlingar
Klubben har under perioden genomfört två egna inbjudningstävlingar:
Skomakardoppet i Hallsberg och Knatte Cup i Kumla. Bägge tävlingarna har
fungerat mycket bra organisationsmässigt och även med fina prestationer av
klubbens simmare. Tävlingskommittén har gjort ett mycket bra jobb och tävlingarna
har lockat något fler deltagare än tidigare år. Klubben har genomfört dessa tävlingar
med i stort sett enbart egna funktionärer vilket är mycket bra.
Det har även genomförts två stycken Utmanartävlingar under 2018. Detta är en
nybörjartävling för klubbens simmare, där man enbart tävlar mot sina egna tider. I
samband med vårens Utmanartävling simmar även de äldre simmarna ett
Klubbmästerskap. I detta KM räknar man FINA-poäng på de fyra bästa distanserna
för respektive simmare. Klubbmästare 2018 blev Josefin Stenman i T1.
HK Sims T-grupper, Masters samt Open-Water-simmare har under 2018 deltagit i
ett antal inbjudningstävlingar, bland andra följande: Swim Open, NUSS Äldre och
Yngre (25m resp. 50m), Vårsimiaden Final, DM/JDM , Väsman Open, Sparbanken
Rekarne Cup, Wadköpingsdoppet, Öppna Masters SM, Höstsimiaden samt
Sum-Sim Region och final.
Open Watertävlingar där klubben representerats var Vansbrosimningen, Göta
Kanalsimmet, Ferlindoppet och Lindesimmet.
Resultat
Under året har simmarnas prestationer varit goda. Under 2018 har HK Sim
representerats av ca 30 ungdomssimmare på inbjudningstävlingar samt egna
tävlingar och ett antal seniorer som simmat flera olika Open Waterlopp och
Masterstävlingar.
På tävlingar som exempelvis NUSS Yngre/Äldre, DM/JDM har klubben intjänat
tävlingspoäng på respektive tävling.
Under fjolåret har flera simmare kvalat in på DM/JDM och Sum-Sim för att
representera klubben.
Härmed överlämnas verksamhetsberättelsen till årsmötet och den nya
styrelsen önskas lycka till med det fortsatta arbetet under 2019.

