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Styrelsens sammansättning 

Jan Sigurdh Ordförande  
Jörgen Tisell Vice Ordförande 
Madeleine Segerbrand Kassör 
Claes Gordon Ledamot till november 2014 
Monica Höglind Ledamot 
Malin Thor Ledamot till januari 2015 
Sebastian Hesam Ledamot 
Ulf Gabrielsson Ledamot 
Per Svanberg Suppleant 
Marita Eriksson Suppleant 
 
Jonas Hägerhäll Adjungerad 

Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 6st protokollförda sammanträden. Styrelsen hade även ett stormöte 
i strategi och planeringsmöte i januari. 

Medlemmar 
SS04 har under året haft 1561 medlemmar varav 126st licenserade simmare och 10 
styrelseledamöter.  

Avtackning 
Klubben tackar de som lämnat sina åtaganden under året, och de som lämnar sina åtaganden i 
samband med årsmötet 2015.  

 
Verksamheten 
Huvudansvarig för driften av SS04 dagliga verksamhet har Jonas Hägerhäll, Sportchef i SS04 varit.  
SS04 har haft fem olika verksamhetsområden Tävlingssimning, Teknikskolan, Simskolan, Motion 
och skolsim. SS04 har 8st anställda som är anställda på halvtid eller mera. Till detta kommer ca 65 
st visstidsanställda och ideella simlärare och tränare och funktionärer.   
 
Under året har SS04 jobbat vidare med föreningens värdegrund och policys i enlighet med Svenska 
simförbundet och RF:s riktlinjer och verksamheten följer svenska simförbundets simlinje 
 
Under perioden 30/6 – 31/12 har Sundbybergs Simhall varit stängd för renovering och utbyggnad. 
Invigning av nya simhallen var 31/1 2015. Under perioden då Sundbybergs Simhall var stängd har 
vi haft extra tid i Vasalundshallen samt drivit Svedenbadet utomhus 25m bassäng under perioden 
18/8 – 26/10. SS04 stod för kostnaden att driva badet under denna period. Vi är mycket 
tacksamma för den ekonomiska hjälp vi fick av Sundbybergs Stad för detta. 
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Tävlingsverksamhet 
SS04 har haft 126 licensierade simmare i träning och tävling fördelade på tre olika nivåer samt 
Masters och totalt 6 st. grupper. Ansvarig för tävlingsverksamheten har under året varit Jan Björk 
Elitutvecklare. Övriga tränare har varit Gunnar Fornander, Jan Cederholm, Angelica Norrena, Sara 
Alfredsson och Fystränare Ola Bergengren. 
 
SS04 har fortsatt att utveckla sin träning och tävlingsverksamhet för att nå de mål som klubben har 
satt upp. Detta har skett genom att utbilda tränarna för de olika grupperna i ett samarbete med 
SISU idrottsutbildarna, deltagande på ett flertal utvecklande tävlingar och att träningsläger har 
arrangerats för samtliga tävlingsgrupper.  SS04 har tillsammans med Solna Stad drivit Nationell 
idrotts utbildning (NIU) simning på Solna Gymnasium.. 

SS04 har deltagit på distriktsmästerskap, junior distriktsmästerskap samt Svenska ungdom och 
Junior/Senior och Masters mästerskap.  På Svenska Mästerskap räknas klubb poäng. Totalt av alla 
simklubbar i Sverige placerade sig SS04 28:a med 515 poäng(43:a med 355 poäng). 

SS04 har under 2014 deltagit i Stockholms seriesim division 2 
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SS04 har under året haft representation på följande Svenska Mästerskapstävlingar  

 
Sum Sim (50 m). Alexandra Gordon, Tiffani Segerbrand, Sophia Norén, Matilda Eriksson och Hanna 
Hargsten. Lag 4x100m medley och 4x100m Frisim 
 
Sum Sim Riksfinal (25m) Alexandra Gordon, Tiffani Segerbrand, Sophia Norén, Matilda Eriksson 
Guld på 100m fjärilsim och Hanna Hargsten. Lag 4x100m Medley silver och 4x100m Frisim flicka 
14år och yngre 
 
Klubbmästare 2014 
Flickor 12 år och yngre Sofia Karls 
Pojkar 12 år och yngre Leonardo Montes 
Flickor 13 - 14 år  Mathilda Eriksson   
Pojkar 13 – 14 år  Philip Bentzer   
Damer:  Julia Thurfjell  
Herrar:   Edward Eliasson 
 
Simskolan 
SS04 har under året haft en mycket stor och uppskattad simskola. Simskola drivs varje dag i 
Vasalundshallen och på helger i Sundbybergs Simhall. Totalt har i denna verksamhet erbjudit 
2087st 2015 (2148st 2013) (2168st 2012) simskoleplatser á 10-12 lektoner fördelat på 215 grupper 
i sex olika nivåer. Under sommaren drivs sommarsimskola på Huvudstabadet och Svedebadet. 
Under året har vi också haft privatundervisning och simskola för vuxna. Under året har vi hjälp 
några skolor i Solna med simundervisning på skoltid. Anna Stridh har varit ansvarig för simskolans 
verksamhet. 
 
Teknikskolan 
SS04 teknikskola har fortsatt att utvecklats bra under 2013 med ledning av Jonas Hägerhäll och 
från 1/8 2014 Sara Alfredsson som Talangutvecklare i SS04 och ansvarig för SS04 teknikskola. 
Teknikskolan har SS04 erbjudit 775st 2015 (788st 2013) (702 st 2012) platser fördelat på 97 
grupper i tre olika nivåer. Under året har SS04 också arrangerat crawlkurser för vuxna som har 
varit mycket uppskattade. Det har genomförts fem märkesjakter under 2014 med bra resultat och 
vi ser att fler och flera simmare når upp till att simma 50m och 100m vilket är bra. 
SS04 teknikskola följer svenska simförbundets simlinje under 2014. Teknikbrons träning 
1ggr/vecka, tekniksilver 2ggr/vecka och Teknikguld 3ggr/vecka 
 
Masters 
Under 2014 deltog SS04 Masters för tionde gången i Masters SM (25m) i Sundsvall. Pga 
begränsade träningsmöjligheter under hösten (Sundbybergs simhall stängd) så avstod vi från NM 
och långbane SM i Falkenberg. 
 
Under våren tränade vi i Sundbyberg men även i utomhus på Huvudstabadet. Under hösten 
simmade vi utomhus i Svedenbadet t.o.m. 26 oktober! vilket var mycket uppskattat av många. Vår 
vänklubb Neptun upplåt morgonträningar i Eriksdalsbadet åt våra medlemmar vilket vi är mycket 
tacksamma för.  Under året bestod gruppen av drygt 50 aktiva (40st 2013) Masterssimmare i 
åldrarna 21 – 66 år.  
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Masters SM (25m) Sundsvall 14-16 mars  
SS04 summerar sitt 10:e raka Masters SM i Sundsvall med en rekord trupp på 23 simmare och 100 
individuella starter. Det var en fantastisk bragdartad framgång där SS04 totalt placerade sig som 
andra klubb av 56. Den utan jämförelse största framgången i SS04 Masters historia. Tidigare bästa 
placering var 5 plats (2009). 
 
Individuellt:  19 st Guld, 21 st  Silver,  9 st Brons.  
Lagkapper:      4 st Guld,  2 st  Silver,    4 st Brons  
 
Ulf Gabrielsson slog dessutom till med två Nordiska rekord (800 fritt och 200 fritt) samt ett svenskt 
rekord (200 rygg)! Topp tre poängplockare på damsidan: 1. Karin Axelsson (11 poäng), 2. Carolina 
Nordin (8 poäng), 3. Jennie Karlsson (5 poäng). Topp tre poängplockare på herrsidan: 1. Joakim 
Dahl (33 poäng), 2. Ulf Gabrielsson (30 poäng), 3. Magnús Konrádsson/Per Svanberg (25 poäng 
vardera) 
 
Masters SM, Öppet vatten, Borås, 2 juli  
SS04 deltog med Ulf Gabrielsson (65-69år) som tog Guld 2.500m.   
 
Husarö runt (6,3km öppet vatten)  2 Augusti 2014 

Sveriges längsta simtävling i öppet hav - Husarö Runt arrangerades för andra året av SS04 Masters. 
Nytt för året var ett kortare alternativ för de som inte kände sig redo att simma hela varvet runt 
ön. Tävlingen hade fyra klasser: Elit dam/herr (ca 6,3 km) samt Motion dam/herr (ca 1,8 km). 
Totalt deltog 48 tävlande (23 elit/ 25 motion), Segrare i Elitklassen dam blev Camilla Palm SS04 och 
herrklassen vanns inte helt oväntat av Oskar Nordstrand, Helsingborgs Simsällskap på nytt 
banrekord 1h 22 min 35 s! 
 

 
 
SS04 Masters bragdtrupp Masters SM Sundsvall 2014 i snygga och enhetliga tröjor sponsrade av 
Top of Minds 

SS04 Kansli 
SS04 har kansli på Backvägen 2 i anslutning till Vasalundshallen. Arbetet med att förbättra och 
effektivisera kansliverksamheten har fortsatt under året för att ge en bra service till klubbens 
medlemmar och anställda. Ansvarig för SS04 Kansli och ekonomisk redovisning har Anki Norrena 
varit och på kansliet jobbar även Rolf Wikström. Kansliet är öppet måndag till fredag 09.00 – 16.00 
med telefon tid måndag – torsdag 09.30-15.00 samt fredag 09.30-12.00.Kansliet nås även på 
helgerna av de anställda på ett helgnummer. SS04 hemsida har ytterligare utvecklas för bättre 
kommunikation medlemmarna.  
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 Egna arrangemang 
Under 2014 har SS04 genomfört 1st externa tävlingar. SS04 Knatte i november som arrangerades i 
vasalundshallen med ca 600 starter med simmare i åldrarna 9-13 år. 
 
fem stycken klubbtävlingar har genomförts under 2014, samt ett KM i Vasalundshallen.  
Märkesjakten för SS04 teknikgrupper är en fortsatt succé med ca 150 deltagare vid varje 
tävlingstillfälle. 
 
SS04 har även arrangerat en deltävling i Seriesim under 2014 

Information 
Under 2014 har vi arbetat aktivt med att sprida information till simmare, föräldrar och de två 
kommunerna. Hemsidan har varit vår främsta nyhetskanal för löpande information om 
verksamheten. Som komplement till hemsidan har vi en facebook sida för SS04 Simning och SS04 
Masters.  Reklam och information för SS04 har gjorts på Anslagstavlor i simhallarna och på 
offentliga anslagstavlor i kommunerna. Vi har också haft annonser i tidningen Solna magasin och 
Sundbyberg magasin. 

Ekonomi  
Styrelsen har under verksamhetsåret fortsatt jobba med kvaliteten på den ekonomiska 
uppföljningen och redovisningen. Resultatet för 2014 blev ett minus resultat på 599 692 kr 

 
Samverkan med Solna Stad och Sundbybergs Stad 

Styrelsen har aktivt arbetat tillsammans med Solna Stad och Sundbybergs Stad för att förbättra 
möjligheterna för SS04 att driva vår verksamhet. 
 
Samverkan med Sundbybergs Stad har främst varit inriktad på utformning av den utbyggda 
simhallen samt hur vår verksamhet ska drivas i den utbyggda och renoverade simhallen. Vi har ett 
bra samarbete med Sundbybergs Stad som har lett till att vi aktivt har kunnat påverka 
utformningen av den utbyggda simhallen. Ett annat viktigt resultat av samverkan med 
Sundbybergs Stad är SS04 från och med 2015 ansvarar för simskoleverksamheten i Sundbyberg. 
 
SS04 har deltagit i Sundbybergs Idrottsallians för att kunna påverka våra förutsättningar att driva 
verksamhet i Sundbyberg Stad.  
 
Samverkan med Solna Stad har främst varit inriktad på att få till stånd en ny simhall som ersättning 
för Vasalundshallen. Styrelsen har varit i kontakt med samtliga partier i Solna för att visa på det 
skriande behovet av ny simhall i Solna. Vidare har styrelsen mött representanter för både 
Stadsbyggnads- samt Kultur och Idrottsförvaltningen för att diskutera och påvisa behovet av ny 
simhall i Solna. Något beslut är inte taget i denna fråga men vi hoppas att beslut om ny simhall 
kommer att fattas under 2015. 
 
Under hösten 2014 stängdes Sundbybergs simhall för renovering och utbyggnad. Solna Stad stötte 
SS04 genom att upplåta Svedenbadet till SS04. Sundbybergs Stad stödde SS04 genom bidrag för 
drift av Svedenbadet. 
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Sponsring och Samarbeten 
SS04 har samarbete med Kansliet AB, Sportsgear, Aquarapid, Solna Gymnasium, SISU 
idrottsutbildarna och Medley AB och Topp of minds under 2014. SS04 vill med detta tacka sina 
samarbetspartners för ett roligt och givande år. 
 
 
 
Solna 2015-04-27 
 

 

Jan Sigurdh, ordf. Jörgen Tisell, Vice ordf.  Monica Höglind, led. 

 

 

 

 

Madeleine Segerbrand led. Sebastian Hesam, led.   Ulf Gabrielsson, led 

 

 

 

Malin Thor, led. Claes Gordon, led 
 


