
 

Årsrapport för Sportslig utvalg 2021 

Vi har under året haft tränarträffar en gång i månaden, och en del möten med styrelsen. Vårt 

huvudmål är att jobba med utveckling av klubbens sportsliga aktiviteter på alla nivåer och 

grupper. I simskolan som Sissel har hållit i på ett mycket framgångsrikt sätt så har vi kunnat 

ha igång den under större delar av året. Det tryck vi haft på anmälningar har under året börjat 

krympa.   

Vår ambition är att arrangera BDO cup varje år framöver men i 2021 satte corona stop för 

detta. 

Vi ser framemot att det byggs en ny simhall i Halden så att vi kan utveckla vår simskola och 

träningsgrupper med fler platser och mer yta då vi vet att det är viktigt att lära barnen simma i 

tidig ålder. Att kunna simma är faktiskt en billig livförsäkring.  

Arbetsuppgifter för sportslig: 

 Anmälan till tävlingar 

 Arrangera simläger 

 Presskontakt 

 Genomföra tränarträffar 

 Klubbmästerskap 

 Terminlister 

 Ett bra och nära samarbete med personalen på Remmen 

Sportslig utvalg: Stefan Andersson 

A-Partiet 2021 

Simmarna har tränat mycket bra under året 2021, med bra närvaro och stort engagemang fast 

att vi haft lika besvärliga förhållanden som 2020. Så de simmare som simmar i A-partiet är 5st 

pojkar födda från 03 - 05 och 4st flickor födda 03 - 06. 

Träningen under året har baserats på att förbättra teknik, vändningar, undervattenskickar och 

höja kvaliteten på träningen. Vi har även jobbat med att förbättra teknikuthålligheten på 

simmarnas spec simsätt. Jag tycker att alla simmarna har utvecklats mycket bra under året. 

Vi har startat ett samarbete med Spenst som hjälper oss med styrketräningen för A-B-partiet. 

Tyvärr så har simträningen blivit uppdelad med en del landträning ute under året då korona 

gjort att bassängen varit stängd och vissa regler som 2m avstånd och ej mer än 20st i 

simhallen samtidigt. Men totalt under året så är jag imponerad av simmarna som ändå hållit i 

sin träning och vi har bara tappat en simmare från gruppen. 

Prestationer under året: Halden har för första gången på väldigt många år haft ett herrlag som 

kvalificerat sig till Junior NM. Detta tack vare att Tobias Olsen från Mysen bytt klubb till oss. 



Signe har representerat norska ungdomslandslaget under året. Hon fick vara med och ta en 

medalj (brons) vid stafetten 4x100m medley. Signe simmade den sista frisim-sträckan. 

Under året så har flera av våra yngre simmare presterat bra tider och tagit sig upp på de 

norska rankinglistorna.  

Jag ser fram emot nästa år då vi kan simma mer och tävlandet kommer igång. 

A-partiet //Stefan Andersson 

 


