Breddkommittén 2021
Deltagande i breddkommittén under 2021: Annelie Olsson, Breddansvarig, Anna Petrow
Lindgren, Skolsimsansvarig, Ari Salih simskola ansvarig, Mountassir Boukeb
medleyansvarig.

Minisim 2-4år
Under våren kunde vi endast ha en grupp i gång, Simba, på Simhallsbadet. Det var 9 barn
med 1 förälder. Pandemin med att vuxna inte fick komma in skapade lite problem. Under
hösten fanns endast Simba på Simhallsbadet med 12 barn m förälder. På Rosengårdsbadet var
det svårt att starta upp efter all flytt pga renoveringar och inga instruktörer som hade
erfarenhet att jobba med så små barn.

Simskolan från 4 år …
Simskolan har varit upp o ner under 2021 pga Pandemin. Restriktioner gjorde att vi under
våren startade en intensiv simskola för att fånga upp de som inte kunde få plats under
terminen. Tyvärr kunde vi inte fånga upp så många på Rosengårdsbadet.
Många var nöjda från Simhallsbadet och bokade fortsättning på Segevångsbadet. Till hösten
ändrades det lite till det bättre trots att det var restriktioner om att ha visst antal i hallarna.
Antalet ökade något under hösten och vi känner oss ganska nöjda inför 2022.
Under 2021 har det varit igång barn på simhallarna.
Simhallsbadet
Våren
416
Hösten 464
Intensiv sim
92
Rosengårdsbadet
Våren
85
Hösten 185
Intensiv sim
38
Oxievångsbadet
Våren
182
Hösten 238
Intensiv sim
43
Totalt
856
Totalt
887

Medleyskolan
En förändring gjordes och det var att hela medleyskolan planerades bara på Simhallsbadet.
Medleyskolan hade ett stort tapp pga pandemin under våren samt flytt av barn till
tävlingsgrupperna. Beslöt ha en uppföljning även för medleyskolan med intensiv träning på
Simhallsbadet. 18 elever bokade plats. MiniMaxi tävlingarna fick ställas in och tävling
gjordes på träningen. Men hösten flöt bättre på, fler bokningar och även tävlingarna kom
igång. En trevlig julavslutning på höstterminen med tomte o fika.
Vi fortsätter och utvecklar samt utbildar fler instruktörer för att kunna ta emot fler till 2022.
Simhallsbadet
Medley 1
Medley 2
Medley ungd
Smurfar (förb tekn)
Intensiv träning
Totalt

Vt 2021
22
35
5
21
18
101

Ht 2021
58
45
18
9
130

Vuxensimskola/Vuxenmedley
Vuxensimskolan på Simhallsbadet
Våren 2021 2 st
Hösten 2021
Ungdomar 13-17år
Våren 2021 1 st
Hösten 2021
Vuxen medley
Våren 2021 11 st
Hösten 2021
Totalt VXNA 14 st

20 st
14 st
8 st
42 st

Vi tog in skolor torsdag och söndagar som behövde kunskaper för att få betyg, vilket var
ungefär 60 under våren och under hösten 41 st .
Rosengårdsbadet vuxensimskola för kvinnor
När det gäller vuxna blev det större problem att ha igång verksamheten pga restriktioner mot
vuxna under våren. De som hann anmäla sig för våren fick flytta över sin kursavgift till hösten
och det gjordes av en del. Till hösten försvann restriktioner för vuxna och fler återkom till
verksamheten och var glada att vara igång igen.
3 st kvinnor hann anmälas under våren och till hösten anmälde sig 34 st.

Sommaren på Segevångsbadet/Rosengårdsbadet
Sommaren var en bra sommar, en mer svensk sommar. Ca 280 barn fick simundervisning på
Segevångsbadet samt 34 ungdomar via projekt tillsammans med Fritidsförvaltningen.
På Rosengårdsbadet hade vi KuliMalmö som fick 160 barn som ville ha simundervisning i 3
veckor.

Projekt
Det var inte många projek på gång under 2021. Pandemin har gjort att vi koncentrerade oss
på den verksamhet vi har. Vi fick dock klart vårt utbildningsprogram digitalt för SK Rans
simlinje. Ett försök att starta NPF grupper kunde ej genomföras pga brist på varm bassäng. Vi
har dock 3 instruktörer som hjälpte under hösten 2021, och ska göra våren 2022, Hylliebadet
med deras verksamheter och de fick utbildning via dem. Under hösten gjordes ett försök att ha
projekt tillsammans med MKB och deras hyresgäster för att ge simundervisning till barn o
ungdomar. Tyvärr gick det inte vår väg. Till Jullovet fick vi kontakt med Stena Fastigheter
och tillsammans startade vi upp några dagar där ca 20 elever kunde komma o få
simundervisning. En uppföljning och start kommer att göras sommaren 2022.
Återstartstödspengar söktes för att få fler instruktörer, utvecklingshelg med styrelsen o
personal, annonsera mer om Rosengårdsbadet för att få fler att bli simkunniga, nysatsning för
babysim och minisim. Projektet ska redovisas i juni månad 2022.

Utbildning under år 2021
Kick off i januari på hemma plan med ca 50 talet ledare, ledarutbildning och verksamhets
information stod på agendan.
HLR: 60 st deltog i HLR och Livräddning under maj månad. Det utbildades också i sår och
omläggning. Detta gjordes tillsammans med instruktörer från Fritidsförvaltningen.
Augusti var det på nytt Utbildning/Kick off dag. På agendan var det ledarskap, teambuildning,
beteeende mot varandra, Strategi 2025 – Simidrott för alla.

Hösten var igång och vecka 44 var det första utbildningsdagar i SK RANs simlinje med
vattenpraktik och avslutades med en kul eftermiddag på Rush Trampolinpark.
Terminavslut för alla instruktörer gjordes 21 december på Restaurang Potala, vi intog nästan
hela restaurangen och vi stannade tills de stängde. En mycket trevlig och sammansvetsad
grupp av instruktörer.
Bredden tackar alla medlemmar, barn, instruktörer/tränare, styrelse och kollegor runt om i
simmarvärlden.
Ett extra tack för allt arbete som har lagts ner under ett svårt år!
Annelie Olsson Breddansvarig

