Verksamhetsberättelse 2018
Föreningsverksamhet
Simsällskapet Delfin har nu genomfört sitt 53:e verksamhetsår. SS Delfin
ingår i Skånes Simförbund och Svenska Simförbundet och därigenom ansluten
till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Simsällskapet Delfin, Östra Göinge kommun stiftades 1965 föreningen har
till ändamål att bredda intresset för simidrotten bland barn och ungdomar
så att de ska finna en meningsfull och rolig fritidssysselsättning.

Styrelsens sammansättning
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Kansli:
Ledamöter:
Skoog
Suppleanter:

tf. Jenny Rigby
Jenny Rigby
Eva-Lotta Henriksson
Stina Nilsson
Jenny Rigby
Linda Johnsson, Per-Ola Hedvall, Håkan Olsson, Fredrik
Charlott Jönsson

Valberedning:
Annica Nakel Persson, Jessica Dribe Berntsson
Revisor:
Göran Joelsson
Revisor suppleant: Rickard Nilsson
Styrelsen har under 2018 haft 9 st protokollförda möten.
Representant från styrelsen har deltagit i olika utbildningar under året,
WinGrodan2, Simlinjen och webbaserad utbildning av Skatteverket.
Styrelserepresentant har närvarit i kommunens Idrottsalliansen (IDAG)

Tränare och ledaruppdrag 2018
Föreningen har under 2018 haft 21 st tränare/ledare engagerade.

•

Träningsverksamhet: Johan Joelsson, Therese Brönjemark, Ilayda
Ates, Max Thurn, Tim Berthelsson, Alice Lindström, Daniel Petersen
och Paulina Viklund Nilsson
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•

Simskoleverksamhet: Susanne Dubois, Ilayda Ates, Emma Lindström,
Alice Lindström, Jennifer Nilsson, Lova Ahlgren, Tim Berthelson,
Robin Stare, Murhagf Jammal, Andom Muizg, Alice Möller, Birkan
Ates, Max Thurn, Emma Ragnarsson

•

Sommarsimskolan: Tim Berthelsson, Alice Möller, Emma Lindström,
Jakob Petersen, Max Thurn, Alice Lindström, Alexandra Petersen och
Linnea Nell

Utöver ovanstående tränare har ett antal föräldrar ställt upp när det
behövts.
Simtränare och simskoleledare har deltagit i utbildningar både på lokal nivå
och på nationell nivå. Johan Joelsson gick Mental träning och
idrottspsykologiska färdigheter. Max Thurn och Ilayda Ates slutförde sin
utbildning till Simlinjeassistent.

Träningsverksamhet 2018
Under 2018 har simmare och tränare genomfört otaliga träningspass med
stort engagemang och deltagit i flertal tävlingar, från Morgondagarnas till
Sum-Sim Riks.
Seriesim 2017/2018, Div 3A slutade med en första placering.
Inför säsong 2018/2019 togs beslut på att dra oss ur divisionen 3, då vi vill
att allt vi gör skall leda till glädjefyllda och positiva erfarenheter för våra
simmare. Bedömningen gjordes att seriesimets förändrade struktur och
placering inte kommer leda till samma positiva känslor som tidigare.
Lägerverksamhet
När det gäller lägerverksamhet så har vi genomfört julläger i början av
januari för alla våra träningsgrupper. I stort sett var alla simmar närvarande.
Dessutom genomförde varje träningsgrupp sommarläger.
Följande simmare deltag i Skåne Simförbund Simiadenläger i Karlshamn:
Karl Oredsson, Hugo Johnsson, Benjamin Olsson, Linnea Ranvert,
Emelie Skoog, Denise Brönjemark, Nanna Oredsson, Didrik
Brönjemark och Vicky Luc.
Under 2018 års Sum-Simläger deltog:
Birkan Ates och Emma Ragnarsson
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SS Delfin har deltagit i följande mästerskap
Svenska ungdomsmästerskapen - Sum-Sim Riks:
Emma Ragnarsson
Skånska ungdomsmästerskapen - Sum-Sim Riks (50m):
Jakob Petersen, Birkan Ates, Emma Ragnarsson
Skånska mästerskapen - Sum-Sim Region:
Birkan Ates, Emma Ragnarsson, Tilda Joelsson, Karl Oredsson, Hugo
Johnsson, Linnea Nell, Viola Bentsson, Linne Ranvert
Skånska ungdomsmästerskapen - Simiaden Region:
Viola Berntsson, Hugo Johnsson, Linnea Ranvert, Karl Oredsson,
Benjamin Olsson
Åldersrekord 2018
Följande simmare slog åldersrekord under 2018
Birkan Ates, ålder 16 år: 200 rygg
Tilda Joelsson, ålder 16 år: 50 bröst
Astrid Nilsson, ålder 14 år: 50 frisim
Karl Oredsson, ålder 12 år: 50 bröst, 200 bröst, 50 frisim
Simskola
Simskolan har blivit stabil med en stadig grund att bygga vidare på. Vi har
utökat verksamheten till MiniDelfinerna under hösten. Vi har arbetat för att
kunna erbjuda hela Svenska Simförbundets Simlinje, förbättringsarbetet
fortsätter.
Under 2018 har vi startat ett närmare samarbete mellan sommarsimskolan, som vi
driver på uppdrag från Östra Göinge Kommun, och kommunens egen
simskoleverksamhet. Grunden till detta arbete är att vi vill höja kvalitén på

sommarsimskolan och säkerhets ställa att alla sommarsimskolebarn får
samma undervisning var de än lär sig simma i kommunen.
Utmärkelser
Föreningen tog emot ett stipendium från Lions i samarbete med Sparbanken
Göinge under Nationaldagsfirandet i Hembygdsparken i Broby.
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Under våren tog Johan Joelsson och Ilayda Ates emot utmärkelse till Skånes
Idrottsledare av Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med Skåne
Idrotten
Mästerskapsmedaljer tilldelades under Göingeafton, Astrid Nilsson för sitt
Silver i Sum-Sim och Karl Oredsson för sitt Silver i SM i Hindersim.
Vad vi vill lyfta fram extra under året som gått
Under året har SS Delfin haft ett ökat antal engagerade tränare och
kompetensnivån har hela tiden höjts.
Vi har haft stor efterfrågan inom simskoleverksamheten med nästan fulla
grupper. Mycket positiv återkoppling från vårdnadshavare och kvalitet på
simskoleverksamheten har ökat.
Sommarsimskolan har haft ett väldigt positivt samarbete med Östra Göinge
kommuns simskoleverksamhet. Vi kommer att arbeta vidare med detta
under 2019.
Vad hade kunnat förbättras
Informationsflödet till föräldrar och simmare som kommer nya till klubben.

Tävlingskommittén 2018
Under våren arrangerade vi klubbtävlingen Minidoppet där 18 av våra yngsta
simmare deltog.
Frisimscupen genomfördes i vanlig ordning i juni. En uppskattad tävling med
nyttiga fruktpriser.
Hösten startade med en ny upplaga av Göingeplumset, Nya Göingeplumset
på Kantarellbadet i Åhus. Ett samarbete med KSLS för att klubbarna vill
erbjuda en härlig tävling utomhus där alla kan få tävla till en låg kostnad för
att skapa bättre förutsättningar för simningen. Vi är övertygade om att
inflationen i startavgifter är skadligt för simningen och vi ville visa att
tillsammans kan det gå i en annan riktning där fler får möjlighet att vara
med.
SS Delfin anordnade Morgondagarnas i november där vi hade ett stort antal
deltagare och glädje och skratt gav mersmak för många att vilja tävla igen.
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Under november anordnades Klubbmästerskap, alla simmare utom tre var
närvarande, hela dagen genomsyrade en härlig gemenskap och glädje.
Klubbmästare 2018 blev Jakob Petersen och Emma Ragnarsson
Funktionärsverksamhet
Under 2018 har 4 nya funktionärer blivit utbildade och totalt har vi 15 aktiva
funktionärer i klubben. Våra funktionärer har deltagit i våra egna
klubbtävlingar men även varit behjälpliga i andra tävlingar runt om i Skåne.

Övrig verksamhet
Vi valde tidigt under året att dra ner på vår övriga verksamhet och fokusera
på vår simskola och träningsverksamheten. Ändå har vi hunnit med en hel
del, så som Broby Marknad både vår och höst. Deltagit i invigningen på
Trollabadet i Glimåkra med några av våra simmare som fick vissa upp både
simsätt och skämthopp.
Vår sommaravslutning ändrades till sommarfest då vi insåg att ingen av
träningsgrupperna hade gått på sommarledighet.
Under hösten simmades det 134 km i Sponsorsimmet och nytt för i år var att
även D-gruppen deltog. Ett uppskattat inslag, mellan alla meter som
simmades och noterades hans det med både kaffe och gofika till
föräldrarna.
Föreningen är med i Panta Mera och detta har gjort det möjligt att få en
extra inkomst som gynnar både miljön och idrottsrörelsen. Vårt mål har
varit att lämna fem säckar i månaden och det har vi lyckats med. Vårt
arbete fortsätter och hoppas att ännu fler lämnar in under 2019.
Vi arbetar ständigt med att få våra medlemmar att aktivera sig i
Sponsorhuset, där vi får in lite extra varje år till verksamheten.
Då vi valde att inte delta i Seriesim under 2018/2019 ville vi hitta på något
annat. Valet blev en tur till Bakken med gemensam buss, en våt och kall dag
i december. Härlig stämning och gemenskap mellan alla simmare och
föräldrar under denna dag.
HLR utbildning har erbjudits till våra medlemmar i samarbete med Östra
Göinge kommun.
Året avslutades i vanlig ordning med julfest för våra simmare och tränare.
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Som tf ordförande är jag stolt över att vi har lyckats hålla elden vid liv ännu
ett år och över att vi har nått så långt. Mycket har förändrats men en hel
del är sig likt och det är samma goda hjärta som tickar. För det är just det
jag tror som gör oss så framgångsrika som vi är, att det finns en särskild
sorts gemenskap och en speciell anda. Föreningen är också en symbol för
glädje, vänskap och förverkligandet av drömmar.
Glimåkra 2019-02-24
Jenny Rigby
Tf Ordförande SS Delfin
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