
Breddkommittén 2020 
 

Deltagande i breddkommittén under 2020: Annelie Olsson, Breddansvarig, Anna Petrow 

Lindgren, Skolsimsansvarig, Ari Salih simskola ansvarig, Mountassir Boukeb medley 

ansvarig, samt övriga ansvariga inom simskola o medley, Sara El-Qout, Mulham Saleh, Zohdi 

Jabri , Zeinaldin Jabri, Anna Gomez Paloma och Ayham Saleh . 

 

Minisim 2-4år 
Under 2020 hade vi bara 2 Minisimsgrupper i Simhallsbadet På våren hade vi 1 grupp med 16 

barn och till hösten 1 grupp med 18 barn.  

 

Simskolan fr 6år/Förberedande simskola 4-6år 
Simskolan har varit uppåt under 2020. Vi har planerat och utvecklat simskolan och fler 

grupper. Vi har kunnat få fler bokningar i Simhallsbadet, Oxievångsbadet och Hylliebadet.  

I mars o terminen slut hade vi hög frånvaro på grund av C-19 pandemin då vi bjudit in våra 

medlemmar till en vecka fortsättning på sege under vecka 22-24.  

I hösten hade vi bra antal bokningar i både Simhallsbadet och Oxie vångsbadet. Men i 

Rosengårdsbadet hade vi mindre och minskade totalt antalet. 

 

Under 2020 har det varit igång barn på simhallarna.  

Simhallsbadet  Vt 601 Ht 622  

Hylliebadet   Vt 340 Ht 163 (Rosengårdsbadet) 

Oxievångsbadet  Vt 249 Ht 207 

 

Medleyskolan 
Simhallsbadet: 

I medleyskolan har vi varit under 2019 runt 4 grupper med ungefär 50 simmare. Då när vi har 

startat vårt nya medleyprogram är mitt mål i början att fördubbla antalet, år 2020 var vi 11 

grupper medley 1 och 2 och medley ungdom och medley vuxna.  Med hjälp av simskolan har 

vi nått vårt mål 2020, vi hade 125 simmare och vi har också utvecklat cirka 55 simmare som 

vi har skickat vidare till Simidrottskolan 

Simhallsbadet   

  Vt 2020 Ht 2020 

Medley 1  42 barn 47 barn 

Medley 2  32 barn 36 barn 

Medley ungd  12 ungd 11 ungd 

Smurfar (förb tekn) 11 barn 28 barn 

 

Oxievångsbadet 

Medley 1  17 barn 23 barn 

Medley 2  20 barn 10 barn 

 

 

Rosengårdsbadet 

Medley 1 (Hylliebadet) 22 barn 0 barn  

Medley 2 (Hylliebadet) 8 barn 4 barn  

 

 

 



Vuxensimskola/Vuxenmedley 
 

Vuxensimskolan på Simhallsbadet 

Våren 2020 24 st Hösten 2020 23st 

Ungdomar 13-17år 

Våren 2020 7st Hösten 2020 7st (U-bass) 

Vuxen medley 

Våren 2020 11st Hösten 2020 23st 

vi tog in skolor som behövde kunskaper för att få betyg, vilket var ungefär 15 st. 

 

 

 

Rosengårdsbadet och Hylliebadet vuxensimskola för kvinnor 

Våren 2020 12 st (Hylliebadet).     Hösten 2020  22 st  

Vi öppnade upp 1 grupp för nybörjare och 1 grupp för fortsättare. Fortsätter så även under 

2020. 

 

Segevångsbadet/Rosengårdsbadet  
Sommaren var en bra sommar, en mer svensk sommar.  

 

Segevångsbadet 

Hade vi nytt program för 2020. Det här året var det 3 perioder med 3veckors simskola. 

Vårt mål var att under sommaren ha grupper i alla nivåer inom simlinjen och även vuxna och 

vi lyckades. 

Totalt var det 330 som deltog varav 10 st vuxna och ungdomar. 

Hade vi ”prova på” simskola som 96 barn deltog.  

 

 

Rosengårdsbadet 

Som vanligt hade vi fått bidrag från Fritidsförvaltningen för att ha en prova på verksamhet i 3 

veckor. Ett positivt intresse då det fanns andra simskolor på samma tid som knappt hade 

någon elev. 

Rosengårdsbadet hade 160 platser för bokning varav 162 barn hade anmält sitt intresse. 

 

Projekt  
Projekt med att få fler instruktörer och utbildade instruktörer pågick hela året. Vi ökade från 

ett 40tal instruktörer till 54 st. Vi hade ett projekt med att få instruktörer och en ny 

medleyskola. Mountassir och Matthew Parsonage lade upp strategi, utbildning och 

igångsättande för en nystart fr om augusti 2019. Engagerade instruktörer från 

tävlingssimmarna arbetade efter ett 8 veckors schema vilket utvecklades till fler barn, grupper 

och fler barn som kan flyttas upp till Simidrottskolan. 

 

 

 

Utbildning under år 2020 
 

HLR:  60 st deltog i HLR och Livräddning under maj månad. 

 

 



Följande har gått simidrottlsedare 2020: 

Mohammad Hassani 

Safiya Tariq Jakobsen 

Joud Skaf 

Michelle Gomez Paloma 

Anastasia Costes 

Vanessa Hollender 

 
  
Ari Salih har gått licenskurs för Simidrottens Ledar-och tränarskap och 

Fortsättningsutbildning för tränare. 

 

Kick off i januari deltog 49 som var upplagd på 2 dagar och till hösten 45, då var det delat på 

3 dagar pga Pandemin och vattenpraktik. 

 

År 2020 har varit svår, det har flyttats grupper pga renoveringar. Corona restriktioner har 

också gjort att vi har fått tänka om och förbättra verksamheten och tryggheten. 

Bredden utvecklas och förändras men har fler nyheter till år 2021. 

 

Bredden tackar alla medlemmar, barn, instruktörer/tränare, styrelse och kollegor runt om i 

simmarvärlden. 

 

VI HÖRS och SYNS! 

 

Annelie Olsson Breddansvarig 


