
 
 
 
 

 
 
 

Verksamhetsberättelse 
2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verksamhetsberättelse 2017 - Simklubben Elfsborg – www.skelfsborg.com 2

Verksamhetsberättelse 2017 
 
Förord 
 
Simklubben Elfsborg har nu genomfört sitt 47:e verksamhetsår och trenden gällande antal 
medlemmar håller i sig där vi ständigt ökar. Som tidigare år så är vår främsta uppgift att 
främja simkunnigheten i Borås Stad med omnejd och vi vill verka för att vara det naturliga 
valet för alla som vill utveckla sin simkunnighet, motionera, träna eller tävla i simidrott. Våra 
verksamheter utvecklas ständigt i en positiv riktning tack vare ett fantastiskt engagemang från 
medlemmar, ideella, aktiva, tränare, ledare, personal, föräldrar och sponsorer/ samarbetspart-
ners. Tack alla för er fina insats! 
 
Detta år har varit ett år med många utmaningar för oss i SK Elfsborg, bland annat har vi: 

• Genomfört flera större arrangemang varav SM-veckan var den absolut största där para-
simning för första gången ingick i SM. 

• Löst situationen tillsammans med Borås Stad då endast en simanläggning funnits öppen 
för allmänheten i Borås. 

• Strukturerat om i verksamheten och arbetat mer målinriktat för att bli en elitsatsande id-
rottsklubb. 

• Arbetat med en ny strategisk plan för 2018-2025. 
• Aktivt arbetat tillsammans med Borås Stad för att förbättra möjligheterna för alla att 

kunna nyttja Borås Simarena. 

Som ett resultat av detta har vi haft ett lyckosamt år där vi fått ta del av bland annat följande: 
• Många simmare har lyckats med fina prestationer, ett flertal klubbrekord är satta. 
• SK Elfsborg har funnits representerad på EM, JNM och Universiaden. 
• Fått utmärkelsen som ”Årets förening 2017” i Borås Stad. 
• Erhållit fantastiska lovord över hur duktiga vi är på att hålla i större arrangemang. 

Och till slut så har även pricken över i:et hamnat rätt: 
• SK Elfsborg har under detta år vänt de ekonomiska siffrorna efter 3 år med röda siffror 

till ett resultat på rätt sida, ett resultat som landat runt + 1000 kkr. Det som framförallt 
har påverkat resultatet är en väl genomförd SM-vecka, men också kostnadsreduce-
ringar under året.  

Vi ser nu fram emot ett nytt verksamhetsår med goda förutsättningar att bibehålla den positiva 
trend och vi kommer fortsatt arbeta med att utveckla simklubben till att bli ännu bättre inom 
alla verksamhetsområden. 
 
Stort TACK till alla som på ett eller annat sätt är eller har varit engagerade i Simklubben 
Elfsborg – Ni är alla guld värda! 
 
Carina Askengren, Ordförande i Simklubben Elfsborg 
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Styrelsen 

Styrelsens ledamöter har varit 
Carina Askengren, ordförande 
Georgois Vasiliagos, vice ordförande 
Hanna Fjeld, sekreterare 
Mahin Azadfar, kassör 
Göran Jansson 
Kenneth Lilja 
Christian Lundell 
 
Hedersordförande 
Lise-Lott Andersson 
 
Hedersledamöter 
Christer Johansson 
Hans Johansson 
Mats Svensson 
 
Styrelsemöten under 2017 
tisdag 25 april 
tisdag 23 maj 
tisdag 20 juni 
onsdag 23 augusti 
tisdag 26 september 
tisdag 24 oktober 
tisdag 21 november 
tisdag 19 december 
 
Övriga möten under 2017 

tisdag 4 april (arbetsmöte) 
tisdag 9 maj (arbetsmöte) 
onsdag 7 juni (arbetsmöte) 
tisdag 8 augusti (arbetsmöte) 
tisdag 12 september (arbetsmöte) 
lördag, söndag 23-24 september  
(utvecklingshelg) 
tisdag 10 oktober (arbetsmöte) 
tisdag 17 oktober (budgetmöte) 
tisdag 7 november (arbetsmöte) 
tisdag 5 december (arbetsmöte) 
 
Strategisk Plan 2018-2025 
Arbetet med Strategisk Plan 2018-
2025 påbörjades i samband med före-
ningens utvecklingshelg som hölls i 
Örby 24-25 september. Sedan fort-
skred arbetet under hösten-vintern 
2017 då både styrelse och anställda 
tillsammans bearbetade de visioner för 

klubben som fördes fram i Örby. Den 
strategiska planen är inte klar i skri-
vande stund men kommer inom kort 
att gå ut på remiss till medlemmarna 
innan den färdigställs och presenteras 
på klubbens hemsida.  
 
Säker och trygg förening 
Simklubben Elfsborg återcertifierades 
som Säker och trygg förening av Borås 
stad, vilket gäller till och med 2018.  
 
 
 
 
 
 
Årets idrottsförening i Borås 2017 
Simklubben Elfsborg tilldelades 
mycket glädjande priset som Årets id-
rottsförening i Borås 2017 vid Borås 
stads och SISUs föreningsgala på 
Åhaga i november. Carina Askengren, 
Mahin Azadfar och Jonas Söderberg 
tog emot priset för klubbens räkning.  
 
Motiveringen lyder: "Simklubben 
Elfsborg, en förening som jobbar för 
inkluderande idrott! Simklubben Elfs-
borg är en av Borås Stads största id-
rottsföreningar som har en stor bredd 
och elitverksamhet. Föreningen jobbar 
strategiskt efter idrotten vill i ett nära 
samarbete med SISU Idrottsutbildarna 
och Västra Götalands Idrottsförbund. 
Föreningen jobbar med inkludering 
och är fantastisk tävlingsarrangör. De 
har också en mycket stor välfungerade 
organisation med en god ekonomi". 
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Medlemsutveckling 

SK Elfsborg har under 2017 haft  
2261 stycken medlemmar. 
 
Ålder   Antal 2017 
   Flickor  Pojkar  
60-100 19 6  13  
50-59  99 45  54  
40-49  133 60  73  
30-39  97 40  57  
20-29  60 20  40  
10-19    415 208  207                  
0-9  1438 676  762 
  
Summa:  2261 st (2016 2122 st) 
 
Enligt den traditionella uppdelningen 
ser medlemsantalet ut enligt nedan 
 
   Antal 2017 
Flickor 0-20    884  
Pojkar 0-20   969     
Summa   1853st (2016 1755st)  
 
   Antal 2017 
Damer 21-     171      
Herrar 21-       237      
    
Summa        408st (2016 367st) 
 
Kansliet 

Kansliets verksamhet har fortsatt fun-
gerat mycket bra och fortsatt utveck-
lats. En rad olika förbättringar har 
gjorts i vårt sätt att administrera med-
lemsaktiviteter vilket skapat utrymme 
för utveckling och fokus på andra om-
råden.  
 
Kansliet har varit öppet dagligen mel-
lan klockan 08.00 och 16.00 samt tele-
fontider har varit 13.00-15.00 måndag 
till torsdag vilket fungerat bra. 
 
Klubblokalen används mer frekvent av 
föreningens medlemmar, ungdomar 
som kommer hit före träning och äter 
samt studerar men även bokningar av 
möten m.m. ökar. 

Samarbetet med Borås Simarena är 
fortsatt gott vilket är en förutsättning 
för att driva vår verksamhet på ett bra 
sätt. Stort stöd ges vid vår dagliga 
verksamhet samt vid arrangemang och 
aktiviteter under året. 
 
Personalen har olika procent i sina 
tjänster vad gäller kanslitid beroende 
på verksamhet. Anställda under året 
och verksamma i vårt kansliarbete har 
varit Henryka Sokolowska, Claes An-
dersson, Viktor Jönsson, Jonas Söder-
berg, Katarina Magnusson (mars-dec), 
Christoffer Källén (okt-dec), Philip 
Carlsson (jan-jun), Louise Nylén (jan-
feb) samt till viss del även Alexander 
Berggren under december. 
 
Ett stort tack till alla som på olika sätt 
stöttat oss i vår verksamhet, kansli och 
klubblokal under året. 
 
Jonas Söderberg, sportchef 
 
Alidebergsbadet 

Simklubben Elfsborg tecknade ett nytt 
avtal med Borås Stad gällande Alide-
bergsbadet under året, då det gamla 
hade löpt ut. Då Stadsparksbadet 
stängdes för renovering strax innan 
sommaren begärde Borås Stad en paus 
i avtalet med Alideberg. Detta medför-
de i sin tur att simklubben inte hade 
någon verksamhet under året, förutom 
lite glass- och drickaförsäljning. Vi ser 
fram emot kommande år, då vi återi-
gen fått förtroendet från Borås Stad att 
bedriva verksamhet till sommaren. 
 
Carina Askengren, Ordförande 
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Budget/Finansiell redovisning 

Ekonomin har utfallit mycket bättre än 
den plan som lades i budget för 2017 
och ekonomiskt har Simklubben Elfs-
borg gjort en vinst efter många års för-
luster. 
 
På senaste årsmötet lovade styrelsen 
att aktivt arbeta med ekonomistyrning 
och resultatuppföljning för att verk-
samhetsåret 2017 ska hålla enligt bud-
get. Med mycket glädje kan vi konsta-
tera att 2017 har inneburit till och med 
ett överskott, se bokslut. 
 
Det bör nämnas att anledningen till ett 
betydligt bättre resultat än tidigare och 
vad som budgeterades är en fram-
gångsrik SM-vecka samt lägre perso-
nalkostnader än budget.  
 
Borås Stad drev Alidebergsbadet förra 
året men klubben ska driva det under 
sommaren 2018. 
  
Mahin Azadfar, Kassör 
 

Arrangemangskommittén  

Kommittémedlemmar 
Lars Paulsson, Carina Askengren, Petri 
Holappa, Lena Häll, Ulrika Nilsson, 
Stefan Nageus, Anders Lornell, And-
reas Stråhle, Kristian Wirfalk, Göran 
Jansson, Peder Wahlberg, Niklas 
Svedberg, Tina Johansson, Nina Wes-
terlund, Martin Dahlqvist och Michael 
Malmström 
 
Verksamhet 
Arrangemangskommittén har under 
året fortsatt att planera, genomföra och 
utvärdera klubbens tävlingar. Möten 
har hållits löpande under året för att 
utbilda, bemanna och genomföra ar-
rangemangen, ca 4-6 möten samt några 
extra möten inför SM-veckan. 
 
Arrangemang 
SM-veckan 30/7-7/7. Simklubben 
Elfsborg stod denna gång som värd för 

5 stycken SM-tävlingar, simning 
(para), beach- vattenpolo, simhopp och 
öppet-vatten. Ca 1200 deltagare, 200 
ledare och 100-talet föreningar har del-
tagit vid dessa vilket engagerat ca 150 
funktionärer och volontärer för dess 
genomförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simningen arrangerades den 30/6-4/7 
och genomfördes på Alidebergsbadet-
50. Tävlingarna invigdes med ett fram-
trädande från Magnus Carlsson och 
invigningstal från Cecilia Andersson 
samt vår ordförande Carina Asken-
gren. Tävlingarna flöt på fint och vi 
fick ett antal svenska och mästerskaps-
rekord men världsrekordet uteblev 
denna gång för Sarah Sjöström, dock 
endast 7/100 ifrån på 50 frisim. Det 
skrevs även svensk simhistoria denna 
gång genom att parasimningen integre-
rades i övriga sim-SM vilket fungerade 
kanon och var mycket uppskattat. Vä-
dermässigt var det lite mindre bra in-
ledningsvis på tävlingarna med kraftig 
blåst, men publiken kom ändå och 
mellan 1800-2200 åskådare fanns på 
läktarna under finalpassen. 
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Beach- vattenpolo arrangerades den 
30/6-2/7 och genomfördes som tidi-
gare vid Sandwallsplats och Viskan. 
Ca 20 lag deltog med ca 150 deltagare 
och tävlingarna flöt på mycket fint 
med stor publik. Även SK Elfsborg 
deltog för första gången med ett SM-
lag vilket var otroligt kul. Det blev se-
ger i sista matchen men de kom ej till 
slutspel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simhopp arrangerades den 5-7/7 på 
Alidebergsbadet och det var första 
gången som simhopp deltog på SM-
veckan. Hoppområdet har under som-
maren renoverats med nya avsatser 
och sviktar samt målning av hopptor-
net vilket gav en härlig inramning på 
tävlingarna. 15-talet föreningar deltog 
med ca 50 hoppare i försök- och fi-
naltävlingar. Deltagande föreningar 
var mycket nöjda med arrangemanget. 
Publikmässigt var det också bra, ca 
100-150 besökare/tävlingspass besökte 
oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppet Vatten arrangerades den 5/7 och 
det nere i Viskan på sträckorna 3000 
meter för ungdom och masters samt 
5000 meter för senior. 110 deltagare 

ställde upp, något färre än i Norrkö-
ping 2016. Denna gång användes 
elektronisk utrustning vilket gav täv-
lingarna fint flyt och en smidig re-
sultathantering. Vädret var kanon 
denna kväll och lockade mycket publik 
utmed banan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga arrangemang under SM-
veckan fungerade alltså mycket väl 
och vi kunde ge deltagarna sportsliga 
förutsättningar och publik en fin upp-
levelse på tävlingsområdena. Utvärde-
ringen från RF och SSF gav toppbetyg 
till oss och detta mycket tack vare en 
väl genomförd organisation samt stort 
engagemang från alla funktionärer och 
volontärer. Även ekonomiskt lyckades 
vi väl, mycket tack vare stor publikin-
täkt på simningen, klarad budget gäl-
lande sponsorer samt bra försäljning i 
fiket och simshopen. 
 
Borås Speedo Meet-50 arrangerades 
den 25-26 februari för andra året i 
följd på Borås Simarena. Det var ett 
ökat antal klubbar, deltagare och star-
ter i tävlingen mot föregående år. Täv-
lingen genomfördes väl utan begräns-
ningar i antalet starter. 
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Klubbtävlingar under året har varit 
VårplaSKEt (våren) och TomteplaS-
KEt (hösten). Som tidigare har täv-
lingarna delats in i Stora och Lilla 
plasket för att erbjuda bästa förutsätt-
ningar för deltagarna. Ca 150 stycken 
deltagare och 400 starter på dessa båda 
tävlingar har genomförts och fungerat 
fint. 
 
Borås Open Water arrangerades den 
19 augusti i Öresjö, Almenäs. Tyvärr 
låg även Action Run denna helg vilket 
skadade oss deltagarmässigt mycket. 
Endast simningen genomfördes, 200 
meter kom-i-gång samt 1000 meter 
motion och tidtagning för Borås Klas-
sikern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tävlingarna flöt på mycket fint med 
bra väder och en vattentemperatur på 
ca 19 grader för de ca 80 deltagarna. 
Även detta år genomförde vi sedan en 
uppsamlingssimning på Alidebergba-
det den 2 september med 20 talet del-
tagare. Vi får fortsätta med att hitta 
former som utvecklar tävlingen då den 
ännu inte har tagit fart ordentligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildning har också genomförts un-
der året för att säkra vår bemanning på 
tävlingarna. Utbildare har varit Lars 
Paulsson och hållits på Borås Sima-
rena vid 3 tillfällen, både steg 1 och 
distriktsfunktionär. 
 
Vi summerar nu ett fantastisk ar-
rangemansgår med fina tävlingar och 
en stor intäkt till föreningen på ca 1 
miljon kronor för dessa. SM budgete-
rades till 400 000:- men resultatet 
stannade på ca 775 000:-! 
 
Stort TACK till alla deltagare, ledare, 
publik, funktionärer, volontärer, spon-
sorer, Borås Stad och övriga som på 
olika sätt bidragit till dessa lyckade 
tävlingar. 
 
För arrangemangskommittén, Jonas 
Söderberg, Sportchef 
 
Webkommittén  
Kommittémedlemmar 
Kristian Wirfalk, Jonas Söderberg, 
Peder Wahlberg, Göran Jansson  
samt personal ur föreningen 
 
Verksamhet 
Hemsidan www.skelfsborg.com är en 
mycket viktig kanal för att nå ut med 
vårt budskap till befintliga och nya 
medlemmar. Här kan vi på ett bra sätt 
informera om det arbete vi gör till-
sammans med sponsorer och samar-
betspartners. Hemsidan används också 
för att informera andra simklubbar om 
våra tävlingar och arrangemang. 
 
Kommittén har ansvaret för att ut-
veckla hemsidan med utgångspunkt 
från medlemmarnas behov och önske-
mål. Vi tar gärna emot synpunkter och 
idéer så att vi kan vidareutveckla på 
bästa sätt tillsammans med vår leve-
rantör Streamcode. 
 
Facebook är fortsatt en kanal där vi når 
väldigt många personer med nyheter 



 

Verksamhetsberättelse 2017 - Simklubben Elfsborg – www.skelfsborg.com 8

och information. Vi har ca 1 300 st. 
personer som följer våra inlägg och när  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi tillsammans delar ett inlägg blir 
spridningen väldigt stor. Genomslags-
kraften är väldigt stark på det sättet. Vi 
använder också Facebook för att sända 
live från våra tävlingar. Det är ofta 
uppskattat av släkt och vänner som 
inte alltid kan vara på plats vid en sim-
tävling. Instagram växer för var dag 
och nu har vi ca 650 följare. Tagga 
dina foton med #skelfsborg och följ 
våra fantastiska simmare! 
 
Vår policy för sociala medier ger rikt-
linjer för anställda, ledare, förtroende-
valda och medlemmar som represente-
rar SK Elfsborg. Vi tar ansvar för vår 
exponering i sociala medier och grans-
kar alla inlägg, kommentarer och bil-
der.  
 
Vi behöver din hjälp med att fortsätta 
utveckla föreningens digitala arbete. 
Ta kontakt med oss om du vill vara 
med! 
 
Kristian Wirfalk, Ordförande 
 

Webshop  

Vår försäljning har fortsatt skötts via 
vår webshop genom Team Sportia och 
våra medlemmar har nu börjat hitta hit. 
Viss försäljning har skett via vårt 
kansli av badmössor och simglasögon 
m.m. men även vid våra tävlingar har 
försäljning och beställning genomförts. 
 

Team Sportia i Knalleland är fortsatt 
vår leverantör av profilkläder samt 
Speedo/Craft av simkläder vilket fun-
gerat mycket bra. 
 
 
 
 
 
 
 
Ca 200 medlemmar är nu anslutna till 
Sportklubben men detta är fortsatt en 
utvecklingsmöjlighet då 3% av alla 
köp som sker via denna klubb går till 
föreningen. Ca 10 000:- har det gett 
under 2017 samt en kickback på vår 
försäljning på ca 10 000:-. 
 

 
 
Under året har även en ny klubboverall 
lanserats men då omsättningen på 
denna varit mycket låg så kan vi kon-
statera att medlemmarna, de tävlings-
aktiva, använder mer shorts och t-
shirts eller luvtröjor/hoodies nu. 
 
Under hösten genomfördes även en 
klubbkväll på Team Sportia och ett 50- 
tal medlemmar sökte sig dit för att ta 
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del av specialerbjudande samt beställa 
de nya produkterna. 
Under SM-veckan genomfördes för-
säljning åt Speedo/Craft i ett eget tält 
där vi fick ta hela förtjänsten på för-
säljningen vilket blev en vinst på ca 
60 000:-! 
 
Vi skall nu fortsätta att utveckla denna 
del under 2018 och bygga vidare på 
vår klubbkänsla genom att bära klubb-
kläder. Dock har vi fortsatt svårt att 
hitta profilkläder med vår gula färg 
som inslag vilket blir en utmaning 
framöver. 
 
Simklubben Elfsborg, Jonas Söder-
berg, Sportchef 
 
Verksamheter  

 
Sim- och teknikskoleverksamhet  
Minisimsverksamheten har under år 
2017 fortsatt med samma antal grup-
per, fantastiskt roligt. Även sim- och 
teknikskolan har utvecklats under år 
2017. Totalt per termin deltar 1200 
barn och ungdomar, 250 stycken i tek-
nikskolan samt 950 stycken i simkolan 
vilket på årsbasis ger ca 1650 i dessa 
verksamheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simklubben Elfsborgs sim- och tek-
nikskola baseras på befintlig forskning 
och följer de riktlinjer som finns gäl-
lande simning. Under 2017 har vi fort-
satt arbeta med stationsträning för barn 
i simskolan vilket vi ansett varit myck-
et positivt. Detta innebär att barnen i 
simskolan blir indelade i tre grupper 
och får utföra olika moment/övningar/ 

färdigheter med olika ledare på respek-
tive station.  
  
Vi har under år 2017 haft verksamhet i 
två simhallar: Borås Simarena och 
Dalsjöfors. Vi har även fortsatt med 
aktiviteter under sommarterminen, vil-
ket även det varit uppskattat. Alla barn 
har också varit inbjudna att delta på 
simklubbens egna klubbmästerskap 
VårplaSKEt och TomteplaSKEt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under år 2017 har barn i simskolan 
samt i teknikgrupperna även haft möj-
lighet att delta på vår klubbtävling, 
Bäversimmet. Barn och ungdomar så-
väl som föräldrar visade ett stort enga-
gemang och laganda under loppen, 
stämningen var på topp!  
 
Intensivsimskola och simsportskollo 
har man under år 2017 kunnat vara 
med på. Detta under, sommarlovet och 
höstlovet. Under sommaren har vi 
även drivit projektet Sommardoppet i 
samband med Borås Stad med god ut-
delning i vattenvana barn och nya 
medlemmar.   
   
Simklubben Elfsborg, Katarina Mag-
nusson, Sim- & tekniksskoleansvarig  
 
Tävlingsverksamheten 
 
Träning 
2017 var återigen framgångsrikt för 
klubben. För första gången når klub-
ben en topp 15 placering avseende SM 
poäng i form av en 12:e plats vilket vi 
naturligtvis är väldigt stolta över.  
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Simklubben Elfsborgs tävlingsverk-
samhet trend pekar fortfarande uppåt 
genom att vi erbjuder en attraktiv miljö 
för ungdomar att utvecklas i, både i 
vattnet och på land. 
 
Antalet i tävlingsgrupperna ligger mel-
lan 140-150 simmare vilket känns som 
en bra nivå och där vi kan hålla god 
kvalitet på träningarna. Tränare som 
hjälpt till att bidra till ett så lyckosamt 
år på alla fronter är Simon Billberg, 
Lina Maltesson, Elliot Olsson, Sabina 
Kurtovic, Emma Dubo, Christoffer 
Källén, Mathilda Holström, Anna Pa-
ulsson, Philip Carlsson, Melker Selin, 
Alexander Berggren, Viktor Jönsson 
och Claes Andersson.  
 
Grupperna 
I Bävarna har vi fortsatt att erbjuda 
inspirationsrik siminlärning mixat med 
lite introduktion av tävling med fram-
för allt Bäversim och KM.  
 
Simiadengrupperna har satt sig bra 
med nivåerna vit, svart och gul. Trä-
narna har jobbat på bra med teknik och 
tävlat flitigt med goda resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sum-sim-blocket har legat i bra och 
simmarna lär sig framförallt att träna, 
träna rätt och med god teknik. 
 
SM/JSM har höga ambitioner med sin 
satsning och gör aktiva val som tar 
dem närmare sina högt uppsatta mål-
sättningar. Höjdpunkten på säsongen 
kom halvvägs in där vi hade hela 22 
simmare representerade på hemma- 
SM. 

Väldigt glädjande är att vi fått ett gott 
gäng i vårt breddspår, Tävling Yngre 
och Tävling Äldre, som går hand i 
hand med Simförbundets nya riktlinjer 
för livslångt idrottande. Grupperna 
startades upp i början på året och totalt 
är det nu 23 simmare som simmar i 
dessa två grupper. Det känns således 
mycket bra att vi har ett fungerande 
parallellspår som gör att alla kan 
simma och få bra träning utefter sina 
förutsättningar och målsättningar. 
  
Tävling 
SKE har fortsatt att leverera på alla 
nivåer, ifrån Vårsimiaden för de yngre 
och upp till SM/JSM. SKE har under 
året haft landslagsrepresentation i ut-
vecklings- samt seniorlandslaget i 
from av Melker Olsson och Adam Pa-
ulsson. Under året slogs inte mindre än 
30(!) stycken klubbrekord av sju 
stycken simmare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På medaljsidan plockade Melker Ols-
son hem medaljer på Sum-Sim i 
Malmö under sommaren. Bland annat 
vann hann 200 ryggsim. Vidare tog 
Melker sin första JSM-medalj genom 
att bli 3:a på både 400 och 800 frisim 
på SM i Jönköping. På SM hade vi två 
medaljörer i både lång och kort bas-
säng i form av Melker Selin (sil-
ver/brons 50 fr) och Adam Paulsson 
(vinst på bl.a.  400 medley på båda 
mästerskapen). Dessutom lyckades vi 
med den stora bedriften att ta lagme-
daljer igen, något som vi inte gjort på 
SM sedan 2002, då i Landskrona. Her-
rarna Viktor Jönsson, Linus Johannes-
son, Melker Selin och Adam Paulsson 
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knep brons på 4x50 frisim och på 
4x100 fr blev dom två men då var Li-
nus utbytt mot Melker Olsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läger 
Under sportlovsveckan var ett mäster-
skapsgäng iväg på Kanarieöarna. 
Playitas bjöd på bästa tänkbara trä-
ningsförhållanden och var ett bra av-
stamp inför sommarens SM.   
 
På hösten hade vi ett sedvanligt läger 
på Hästhagen i Fristad för de yngre. 
Mycket uppskattat med fokus på lite 
andra saker än just simning. 
 
Simklubben Elfsborg, Claes Anders-
son, Huvudtränare 
 
Vattenpoloverksamhet  
 
Under året har verksamheten letts utav 
vårt vattenpoloråd som består utav Li-
nus Johannesson, Mattias Toresäter, 
Thomas Berg, Lars Tannerfalk, Robin 
Palmér och Jonas Söderberg. 
 
Träningen har bedrivits under tisdagar, 
torsdagar samt fredagar. Utomhusträ-
ning genomfördes under första delen 
av sommaren med focus på Beachpolo. 
 
Under sommarens SM-vecka var vår 
förening med i arrangemanget utav 
Beachpoloturneringen i Viskan, cen-
trala Borås. Där hade vi engagerade 
ledare och funktionärer samt ett delta-
gande lag bestående av våra juniorspe-
lare. De fick med sig en vinst och lan-
dade tillslut på en 15:e plats. 

Vi har haft två lag i seriespel under 
året, vårt JSM-lag under hösten och 
vårt USM-lag i åldersklassen 17 år och 
yngre spelade sin serie under våren. 
Under hösten deltog vi med ett lag i 
den årliga November cupen i Höganäs 
där vi landade på en 3:e plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår yngre pologrupp har vuxit och trä-
nat på bra. De har ett samarbete med 
kombogrupper där barn och ungdomar 
provar att träna med oss ett tränings-
pass i veckan.   
 
För vattenpolorådet, Linus Johannes-
son, Tränare 
 
Vuxenverksamhet  
 
Vuxenråd 
Jonas Söderberg sportchef och sam-
mankallande, Bo Toresäter, Sead Av-
dija, Claes Brodell, Samir Panahi, Jan-
Erik Selin, Helena Linderholm, Dan 
Borgman, Katarina Magnusson, Emily 
Juarez C, Eva-Maria Sandin och Narin 
Gaphour 
 
Verksamhet 
Vuxenrådet har under året planerat, 
genomfört och utvärderat vår vuxen-
verksamhet innehållande motion, sim-
skola, crawlskola, träningsgrupp, 
swimrun, doppin, öppet vatten och 
privatundervisning. Verksamheten har 
också till största delen varit ansvarig 
för genomförande av Borås Open 
Water samt samverkat med Jonas Col-
ting för genomförandet av Borås 
Swimrun. 
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Intresset för vuxensimning har fortsatt 
att öka och verksamheten har under 
året engagerat ca 300 medlemmar vil-
ket är en ökning med ca 40 stycken 
jämfört med 2016. 
 
Motionsgrupperna har varit doppin 
tisdagar och torsdagar med ca 15 del-
tagare och motionsgruppen tisdag och 
torsdag med ca 20 deltagare. 
 
Simskolan delas in i en grupp enbart 
för kvinnor samt en mixad grupp på 
tisdagar. Antalet deltagare har under 
året ökat och vi har nu snart två fulla 
grupper på denna nivån och verksam-
hetenen har skett både i lilla och stora 
bassängen. 
 
Crawlgrupperna delas in i två nivåer, 
nybörjare och fortsättare med två 
grupper vardera och har genomförts på 
tisdagar och onsdagar med fulla grup-
per, höst och vår. Även crawlskola för 
företag (sponsorer) har genomförts un-
der våren och hösten med två fulla 
grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träningsgrupper har varit swimrun på 
måndagar med 10-12 deltagare/termin 
samt träningsgruppen på måndagar och 
onsdagar med 25-30 deltagare. 
 
Under våren genomförde vi även i år 
en kurs/träningsgrupp i öppet vatten 
och det i samverkan med Borås vatten-
skidklubb. Kursen varade under ca 8 
veckor och träningen förlades inled-
ningsvis till Borås Simarena och Ali-
deberg men när vattentempen tillät det 
så körde vi i sjön Björken. Hela 60 
stycken deltagare var med i år vilket är 

rekord och syftet med kur-
sen/träningsgruppen är att kunna 
simma ute i öppna vatten med alla de 
svårigheter som råder där. De flesta av 
deltagarna har haft något mål med trä-
ningen som Vansbro samt andra öppet 
vattentävlingar och Swimrun under 
sommaren.  
 
Tävlingsmässigt i bassäng har det varit 
få deltagare men desto mer på SM-
veckan i öppet vatten där ett 10-tal 
vuxna deltog i olika klasser. Till 
Vansbro var det ett 30-tal Elfsborgare 
som åkte och ett 10-tal som sedan 
ställde upp på Borås Open Water i au-
gusti. Många i vår verksamhet tävlar 
också i triathlon samt swimruntävling-
ar med fina framgångar. 
 
Vi summerar ännu ett fantastisk år i 
denna verksamhet med fler som vill 
simma med oss och bli en del av vår 
gemenskap. Vi kan även konstatera att 
många från denna vuxenverksamhet 
hjälper till vid föreningens andra akti-
viteter som funktionärer vid arrange-
mang, styrelse och kommittéarbete 
samt även vad gäller sponsorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor tack till alla deltagare och framför 
allt till alla ledare som håller ihop 
denna verksamhet, ni gör ett kanon-
jobb. 
 
För Vuxenrådet, Jonas Söderberg, 
Sportchef 
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Handikappverksamhet 
 
Verksamheten har under året fungerat 
väl och letts av Walter Angwald. Sam-
arbetet med FUB har fortsatt som tidi-
gare. Träningen är uppskattad av del-
tagare och anhöriga och vi ser en god 
utveckling bland deltagarna. 
 
I verksamheten deltar såväl de med 
begåvnings- och utvecklingshinder och 
deltagare med enbart rörelsehinder. 
Verksamheten visar goda resultat i del-
tagarnas utveckling av simkunnighet, 
rörelsekoordination och social utveckl-
ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För flertalet deltagare är detta den 
bästa eller enda möjliga träningsfor-
men som är tillgänglig. Vi ser att verk-
samheten fyller ett angeläget behov 
och ger mervärden även för Simklubb-
en Elfsborg. 
 
För handikappverksamheten, Walter 
Angwald 
 
Integrationsverksamhet 
 
Simklubben Elfsborg har en rad olika 
simkunnighetsprojekt för att ge alla 
möjligheten att deltaga i vår verksam-
het. Samverkan sker här med Svenska 
Livräddningssällskapet (SLS), AB Bo-
städer och Borås Stad samt att före-
ningen även erbjuder egna simskolor i 
verksamheten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår verksamhet med simundervisning 
för ensamkommande flyktingar i sam-
arbete med SLS har under året fortsatt, 
trots något färre deltagare på grund av 
den minskade asylinvandringen. Efter 
att Yas Garayeli flyttade till Stock-
holm i början på året har Samir Panahi 
tagit över som ansvarig simlärare för 
dessa grupper. Till sin hjälp med dessa 
grupper har Samir haft Sikandar Rezai 
samt under hösten ”Max” Mohammad 
Mohamud. 

Från att ha direktkontakt med olika 
boenden avseende att nå ut med in-
formation om denna verksamhet, änd-
rade vi inför hösten till att kontakta 
alla kommunens gymnastiklärare på 
högstadie- och gymnasienivå vilket 
gav oss anmälningar till tre fulla grup-
per under hösten. Tyvärr upprepades 
detta med dålig närvaro varför endast 
sex elever kunde utexamineras med 
diplom om att kunna simma 200 m. 
Samtliga lärare har fått feedback på 
vilka som fullföljt och att endast en 
mindre grupp blivit kallade att för-
bättra sin simkunnighet under våren 
2018. 

Dock har denna verksamhet givit till 
följd att vi integrerat Samir och Sikan-
dar i vår övriga verksamhet med ett 
mycket gott resultat. Båda har blivit 
stöttepelare i vår Sim- och teknikverk-
samhet och Samir utsågs till Årets Le-
dare 2017. 

I samverkan med AB Bostäder och 
Borås Stad erbjuder vi kvinnor simun-
dervisning i Fristad, Asklandabadet på 
måndagar under 10 veckor, vår och 
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höst. 35 deltagare erbjuds platser varje 
termin där vi har en buss som åker runt 
i stadsdelarna och hämtar upp dem. 
Undervisningen varvas med fika och 
utbildning i tre grupper mellan klockan 
17.30-20.30. För simundervisningen 
har Hamideh Saatchi Yazdi och Malak 
Joumaa ansvarat och detta med mycket 
gott resultat. 

För att sedan erbjuda deltagare i våra 
olika projekt möjligheten att fortsätta 
med simning erbjuder vi på tisdagar 
två simskolor för vuxna, en enbart för 
kvinnor samt en för både män och 
kvinnor. Här har intresset under 2017 
ökat avsevärt och vi har i dagsläget två 
fulla grupper. För dessa grupper ansva-
rar Narin Gaphour och Emily Juarez 
Cardenas, även dessa grupper med ett 
gott resultat på simkunnighet. 

 

 

 

 

 

Då invandringen från utomeuropeiska 
länder med mycket låg simkunnighet 
drastiskt sjunkit från toppnoteringen 
hösten 2015, kan vi ändå glädja oss åt 
att många med denna bakgrund kom-
mit in i vår ordinarie verksamhet. Vi 
har fått flera duktiga ledare som entu-
siastiskt jobbar vidare och gör att vår 
sport sprider sig bland dessa ”ny-
svenskar”, vilket på sikt är mycket po-
sitivt för klubbens utveckling. 

Bidragsredovisning  

Borås Stad 
Utöver de vanliga bidragen för före-
ningens verksamhet som LOK, grund- 
och lokalbidrag, Säker och trygg före-
ning och Idrottsskolan så har vi fått ett 
stort stöd och bidrag i samband med 
SM-veckan. Här har Borås Stad stöttat 
oss på ett fantastiskt sätt, rent ekono-

misk framförallt med hyra av läktare 
vid sim-SM. Bemötandet mot oss som 
förening från Borås Stad är alltid 
mycket bra och professionellt. 
 
Idrottslyftet  
Vi har under året sökt ett antal idrotts-
lyfts stöd för vår verksamhet, nåra går 
igenom och några inte. Framförallt ut-
går det fina utbildningsstöd löpande 
till vår verksamhet och totalt under 
året har vi erhållit 32 500:- av detta 
bidrag. 
 
 
 
 
 
Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhä-
rad 
Vi lämnade i år in en ansökan inför 
vårt genomförande av SM-veckan. 
Detta arrangemang är förenat med 
stora utgifter vad gäller kringarrange-
manget, att få ihop allt med ljud, tält, 
scen, m.m. Dock beviljades denna 
gång inte ansökan och vi får ta nya tag 
med spännande projekt inför 2018 
 
 
 
 
SISU  
SISU-idrottsutbildarna är fortsatt ett 
mycket värdefullt verktyg för oss som 
förening. Olika utbildningsstöd har 
kunnat ges tack vare alla de ”lärgrup-
per” som vi genomför ute i verksam-
heterna under året. Plattformen är en 
fin utbildning för våra yngre ledare där 
de får en grundläggande idrottsutbild-
ning att bygga vidare på i sin utveckl-
ing. Under hösten genomförde vi även 
återigen en ”utvecklingshelg” för att 
arbeta med framtiden och den strate-
giska planen 2018-2025 vilket blev 
mycket lyckat.  
 
Vi har även fått ekonomisk stöd för 
inköp av utbildningsmaterial och totalt 
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har vi under året erhållit ca 30 000:- 
från SISU. 
 
 
 
Länsförsäkringar 
För att kunna erbjuda ”alla” simverk-
samhet så skickade vi in en ansökan 
till Länsförsäkringar gällande vår sim-
skola för vuxna. Bidragsansökan gick 
igenom och vi kunde erhålla 8400:- 
som stöd för entré till simhallen när vi 
har våra kurser. Detta blev ett uppskat-
tat tillskott för flertalet deltagare och vi 
kunde på så sätt behålla dem i verk-
samheten fortsatt. 
 
Sponsorer/samarbetspartners 

Vi gör ett mycket bra år på sponsorsi-
dan och klarar budgeten för detta år. 
Totalt med SM-veckan har vi under 
året erhållit ca 530 000:- i sponsor-
pengar för den marknadsföring vi kun-
nat erbjuda vilket är rekord i förening-
en. Vår nya föreningsbroshyr 2016-
2017 togs fram i samverkan med 
Beyond  
 
Huvudsponsor – Swedbank Sjuhärad 
 

 
 
Guldsponsor  
Ellos AB och AB-Bostäder  
 
Silversponsor  
Speed Group AB och Team Sportia 
 
Bronssponsor  
Lindströms Bil, Knalleland, Stema 
AB, Scandic Plaza Borås och Ter-
ry&Friends 
 

Samarbetspartners  
Rödakorset, Streamcode, Quality 
Grand Borås, Staples Connect, Svens-
sons Hälsocenter, Riddarhälsan, Wi-
brick Solutions, Café Viskan, Röda 
Korset, Borås Hockey, Borås Basket, 

Speedo / Craft, IF Elfsborg, SISU-
idrottsutbildarna, Frukt&Grönt, Mus-
iklagret, Guldkragen, Brämhults Juice, 
Unilevel och Borås Simarena. 
 
2017-klubben 
Riddarhälsan, Staples Connect, 
Steamcode, Sagitaur AB, Parsa Han-
delsbolag, STI-international, Café 
Viskan, GG-mat, Ellagården, Aventi 
AB, Harrys Byttorp, 7H-omställning, 
7H-bevakning, Ocay Sverige AB, 
Beyond Communication AB, Fristad 
Plast och Helens Yoga samt övriga 
sponsorer och samarbetspartners enligt 
ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningsbroschyr 
Swedbank Sjuhärad, Beyond Commu-
nication AB, Borås Simarena, Lennarts 
Idrottspriser, Svenssons Hälsocenter, 
Riddarhälsan, GG-mat, Ellagården, 
Knalleland och Terry&Friends 
 
Huvud och skyltsponsorer samt sam-
arbetspartners SM-veckan 
Ventilationsfilter.net, Knalleland, 
Swedbank Sjuhärad, Unilevel, Parker 
Hannifin, Streamcode, Stema AB, 
Cernera, UK-portservice, Riddarhäl-
san, Terry&Friends, George Anders-
son, Staples Connect, Wibrick Solut-
ion och Speedo / Craft 
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Vi har även fortsatt samverkat med 
Röda Korset – Borås Kretsen för att 
samla in pengar vid våra arrangemang 
och aktiviteter till behövande i 3:e 
världen. 
 
Stort tack till alla er företag och sam-
arbetspartners som vill stödja simidrot-
ten och föreningen. Ni är viktiga för 
oss och våra ungdomars framtid. 
 
Simklubben Elfsborg, Jonas Söder-
berg, Sportchef 
 
Utmärkelser  

I samband med årets julfest delas det 
traditionsenligt ut en rad olika utmär-
kelser för fina prestationer under året. 
Stort grattis till er alla och tack för era 
fina insatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets ledare – Samir Panahi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets simmare - Adam Paulsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets funktionär – Olof Berge-
Kleber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets simmarförälder – Eva Åstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets stjärnskott – Melker Selin 
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Årets poolare – Anes Cavka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wengström Stipendiefond – Lina 
Maltesson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets Lucia – Emelie Melin 
 
 
 
 
 
 

Sarah Sjöström 
 
Inför SM-veckan i somras lyckades 
förening i samverkan med Borås Stad 
få till ett besök av Sarah Sjöström un-
der våren. 
 
Syftet med besöket var att signera den 
minnesplatta som ”bana 4” på Alide-
bergsbadet skall ha från världsrekordet 
på 50 fjäril som sattes vid senaste SM-
veckan 2014. Besöket skulle även 
ligga till grund för kommande SM-
vecka, marknadsföra tävlingarna samt 
naturligtvis inspirera föreningen i vår 
fortsatta utveckling. 
 
Under lunchen höll hon ett föredrag 
för våra SM-sponsorer samt funktion-
ärer och volontärer på Scandic Plaza 
vilket leddes av vår SM-speaker Mi-
kael Larsson. Under eftermiddagen 
blev det ett möte med vår styrelse in-
nan deltagande vid träningen för våra 
yngre simmare. 
 
Fotografering och autograferna ville 
aldrig ta slut och Sarah avslutade da-
gen sedan med att signera ett standar 
och tackas av från styrelsen. 
 
Dagen blev mycket lyckad och upp-
skattad på alla sätt och en inspiration 
för oss alla i föreningen. 
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Tack Sarah Sjöström för en härlig dag! 
 
Jonas Söderberg, sportchef 
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Simklubben Elfsborg, Borås 

Klubbrekord 25m-bana 2017 
Uppdaterad 2017-12-25 

 
 

25m bana Herrar Damer 
Distans Namn År Tid Dr Namn År Tid  Dr 
Fjäril 
50m Melker Selin 2017 0.24.49   Michelle Berntsson 2016 0.28.61   

100m Per Eriksson 1985 0.56,12   Felicia Eriksson 2010 1.03.54   

200m Tomas Eriksson 1989 2.03,69   

Felicia 

Eriksson 2010 2.20.68   

Ryggsim 
50m Niklas Peterson 2001 0.26,02   Tilda Öman 2017 0.30.43   

100m Niklas Peterson 2001 0.55,87   Felicia Eriksson 2010 1.05,26   

200m Melker Olsson 2017 2.02.81   Anna Rosengren 1987 2.20,27   

Bröstsim 

50m Philip Carlsson 2016 0.28,56   Lourette Håkansson 1992 0.34,02   

100m Adam Paulsson 2017 1.00.93   Lina Maltesson 2017 1.12.21   

200m Adam Paulsson 2016 2.08.43   Lourette Håkansson 1993 2.33,46   

Frisim 
50m Melker Selin 2017 0.22.00   Sofia Åstedt 2017 0.26.27   

100m Adam Paulsson 2017 0.49.59   Christina Myhrbro 1989 0.58,28   

200m Adam Paulsson 2016 1.45.40   Anna Rosengren 1987 2.05,70   

400m Adam Paulsson 2016 3.41.38   Anna Rosengren 1987 4.16,25   

800m Adam Paulsson 2016 7.47.72   Anna Rosengren 1987 8.43,06   

1500m Adam Paulsson 2014 15.11.13   Anna Rosengren 1984 17.17,15   

4x50m   2017 1.29.57     2017 1.48.12   

  Melker Selin   0.22.00   Sofia Åstedt   0.26.27   

  Linus Johannesson   0.22.64   Linn Thid   0.27.16   

  Viktor Jönsson   0.22.53   Emelie Melin   0.27.29   

  Adam Paulsson   0.22.40   Tilda Öman   0.27.40   

4x100m   2017 3.18.90     2010 3.59.69   

  Adam Paulsson   0.49.59   Josefine Heintz   1.01.62   

  Melker Selin   0.48.64   Felicia Eriksson   0.57.26   

  Viktor Jönsson   0.49.55   Hanna Gustavsson   1.00.89   

  Melker Olsson   0.51.12   Lovisa Linderholm   0.59.92   

4x200m   2017 7.21.89     2017 8.46.10   

  Adam Paulsson   1.46.66   Linn Thid   2.12.48   

  Viktor Jönsson   1.50.73   Tilda Öman   2.10.90   

  Melker Olsson   1.52.24   Tindra Aminoff   2.11.04   

  Samuel Rudqvist   1.52.26   Sofia Åstedt   2.11.68   

Medley 
100m Niklas Peterson 2004 0.57,29   Alice Palmkvist 2014 1.06.91   

200m Adam Paulsson 2016 1.58.21   Anna Rosengren 1986 2.21,53   

400m Adam Paulsson 2017 4.07.83   Anna Rosengren 1991 4.51,00   

4x50m   2017 1.40.79     2016 2.01.27   

  Viktor Jönsson   0.26.54   Tilda Öman   0.31.27   

  Adam Paulsson   0.28.01   Linea Holström   0.33.86   

  Linus Johannesson   0.24.62   Michelle Berntsson   0.28.58   

  Melker Selin   0.21.62   Emelie Melin   0.27.56   

4x100m   2017 3.45.97     2017 4.26.49   

  Melker Olsson   0.57,58   Tilda Öman   1.05.45   

  Adam Paulsson   1.01.10   Lina Maltesson   1.12.63   

  Samuel Rudqvist   0.57.55   Astrid Lilja   1.09.15   

  Viktor Jönsson   0.49,74   Emelie Melin   0.59.26   
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Simklubben Elfsborg, Borås 
Klubbrekord 50m-bana 2017  

Uppdaterad 2017-12-25 
 
 

50m bana Herrar Damer 
Distans Namn År Tid Rek Namn År Tid Rek 

Fjäril 

50m Melker Selin 2017 0.24.85 Michelle Berntsson 2016 0.28.63 

100m Per Eriksson 1985 0.57,70 

 
Felicia Eriksson 2010 1.06.06 

 200m Per Eriksson 1984 2.05,55 

 
Felicia Eriksson 2010 2.23.12 

 Ryggsim 

50m Michael Berndtsson 2008 0.27.27 

 
Tilda Öman 2017 0.31.23 

100m Niklas Peterson 2002 0.59,13 

 
Tilda Öman 2017 1.07.00 

200m Melker Olsson 2017 2.08.67 Anna Rosengren 1986 2.23,68 

 Bröstsim 

50m Philip Carlsson 2017 0.29.47 Linea Holström 2017 0.34.11 

100m Adam Paulsson 2016 1.05.13 Lina Maltesson 2017 1.15.12 

200m Adam Paulsson 2017 2.13.77 Lina Maltesson 2017 2.38.99 

Frisim 

50m Melker Selin 2017 0.22.75 Josefine Heintz 2010 0.27.86 

100m Adam Paulsson 2017 0.51.33 Felicia Eriksson 2010 0.59.49 

200m Adam Paulsson 2017 1.49.42 Anna Rosengren 1987 2.09,20 

 400m Adam Paulsson 2017 3.50.86 Anna Rosengren 1984 4.24,69 

 800m Adam Paulsson 2015 8.08.61 Anna Rosengren 1987 8.59,63 

 1500m Adam Paulsson 2016 15.48.99 - - - 

 4x50m 2016 1.35.81 DR 2015 1.55.59 

Melker Selin 23,62 Michelle Berntsson 0.28.66 

Viktor Jönsson 23,65 Tilda Öman 0.28.59 

Philip Carlsson 24,15 Sofie Wirfalk 0.28.98 

Linus Johannesson 24,39 Emelie Melin 0.29.36 

4x100m 2017 3.27.08 2010 4.08.31 

Adam Paulsson 0.51.63 Josefine Heintz 1.02.41 

Melker Selin 0.51,32 Felicia Eriksson 0.59.19 

Viktor Jönsson 0.51.08 Hanna Gustavsson 1.04.62 

Melker Olsson 0.53.05 Lovisa Linderholm 1.02.09 

4x200m 2017 7.40.65 2017 9.08.06 
Adam Paulsson 1.50.32 Emelie Melin 2.16.42 

Melker Olsson 1.55.85 Tilda Öman 2.17.69 

Alexander Berggren 1.57.86 Lina Maltesson 2.16.01 

Viktor Jönsson 1.56.62 Tindra Aminoff 2.17.94 

Medley 

200m Adam Paulsson 2016 2.04.09 Anna Rosengren 1984 2.25,09 
 400m Adam Paulsson 2017 4.18.81 SR Anna Rosengren 1984 4.59,62 

 4x50m 2016 1.47.52 DR 2015 2.05.40 

Viktor Jönsson 28,74 Tilda Öman 0.31.99 

Philip Carlsson 29,54 Linea Holström 0.35.77 

Linus Johannesson 26,11 Michelle Berntsson 0.29.24 

Melker Selin 23,13 Emelie Melin 0.28.40 

4x100m 2017 3.55.55 2016 4.30.52 

Melker Olsson 1.00,07 Tilda Öman 1.07.95 

Philip Carlsson 1.06.09 Linea Holström 1.15.47 

Samuel Rudqvist 0.58,76 Michelle Berntsson 1.06.48 

Adam Paulsson 0.50,63 Emelie Melin 1.00.62 
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Våra ledare och tränare 2017  

Ett stort tack till alla våra ledare i våra verksamheter, ni gör ett fantastiskt jobb med våra barn, 
ungdomar och vuxna. 
 

Adiel Joseph Jacob Lisa Nyman Matilda Holström 
Alice Persson  Sofie Wirfalk Emma Dubo 
Alicia Barrett  Selma Husovic Lina Maltesson 
Alma Johansson Stina Nilsson Elliot Olsson 

Armita Baniassadi  Dan Borgman Olivia Alvekrans 
Cajsa Askengren Bo Toresäter Hanna Svärd 
Felicia Lundgren  Jan-Erik Selin Rebecka Andreasson 
Emilia Settergren  Helena Linderholm Emma Fridén 
Linea Holström Katarina Magnusson Xhemajl Asslani 
Ibrahim Helal Claes Brodell Viktor Johansson 
Ida Fransson Emily Juarez Cardenas Simon Billberg 
Jessica Nyhlen Malak Joumaa Melker Selin 
Larin Taofik Hamideh Saatchi Yazdi Anna Paulsson 
Leif Billberg Walter Angvald Christoffer Källén 
Lina Maltesson Hugo Angvald Sinkandar Rezai 
Linda Fredriksson Linus Johannesson Tove Apelqvist 
Louise Johansson Thomas Bergh Vanja Holmberg 

Majda Zargaran Johannes Söderberg Sabina Kurtovic 
Maxmed  Robin Palmér Alexander Berggren 
Mindy Brose Eva-Maria Sandin Louise Nylén 
Moa Johansson   Mats Svensson Shano Mesgari 
Narin Ali Maxamed Cabduigodir Sandra Swedberg 
Nelly Askengren-Stråhle Claes Andersson Samir Panahi 
Rebecka Stechlik Viktor Jönsson Jonas Söderberg 
Robert Tuomi Philip Carlsson  

 

Tusen tack för ett framgångsrikt 2017 

Styrelse, personal och ledare 
 

 


