Simning verksamhetsberättelse 2021
Under 2021 erbjöd Simklubben Ran tränings- och tävlingsverksamhet inom simning och
öppen vattensimning. Majoriteten av deltagarna i idrottsverksamheten är i åldern 18år och
yngre. Vissa förändringar gjordes gällande gruppstruktur, tränare och träningstider för att
optimera vår användning av det begränsade banutrymmet. Vi behövde balansera den stora våg
av simmare som kommer genom vårt tävlingsprogram, samt simskola. Detta är en uppgift
som involverar alla verksamheter i klubben. Öppet vatten har flera platser som kan fyllas och
verksamheter som kan utvecklas med rätt förutsättningar och rätt arbetsgrupper.
Rekryteringen av ledare till verksamheten har blivit svårare med åren. Det saknas ledare i alla
grupper. Eftersom många av ledarna i övriga verksamheter i föreningen är unga, är det svårt
att rekrytera erfarna ledare till tävlingsverksamheten. Vid flera försök har vi rekryterat externt
med litet resultat. Rekrytering av ledarna gäller även rekryteringen av föräldrar och
medlemmar som kan bidra med insatser till tävlingsarbetet. Det fanns mycket utveckling i
vårt arbete med att få funktionärer till simtävlingarna under 2021. Med hjälp av Camilla
Green, ny tävlingsansvarig, kom vi upp till över 20 ny utbildade funktionär under 2021, men
mer arbete tillkommer under 2022. Bassängutrymme är fortfarande ett stort problem för alla
träningsgrupper och vi väntar fortfarande på besked om hur bassängutrymmet i Malmö
kommer att ökas med byggandet av nya bassänger. Covid-19 har väckt några stora
utmaningar i år. Det var svårt att balansera och följa riktlinjerna från folkhälsomyndigheten,
stängning av pooler och allmän rädsla för pandemin. Men vi tog oss igenom det. Nästan alla
tävlingar har ställdes in första halvan av 2021, men öppnade upp under andra halvan av året.
Vårt mål under denna period har varit att erbjuda alla idrottare, som kan delta, en all-round
fysisk upplevelse som är både rolig och engagerande. Att försöka ta oss igenom utmaningen
att inte kunna tävla. Under pandemi har vi fortfarande stor tillväxt i simning verksamhet.

SIMNING
Året i kort

Simverksamheten har det senaste året fokuserat på att fortsätta med utvecklingsarbetet att få
rätt kunskap och kompetens på rätt plats i verksamheten. Detta har inte varit lätt. Det krävs
fortfarande ytterligare insatser för att utveckla träningsgrupperna och göra dem mer
konkurrenskraftiga jämfört med simföreningar i närområdet. Potential för tillväxt i det yngre
åldersklasser finns, men det krävs också betydligt mer av föreningen, föräldrar, och simmare
för att nå målet.
Under 2021 har simverksamheten växt och nu har vi 140 tävlingssimmare i verksamhet. Det
är 10% tillväxt från 2020 och har kommit av bättre kommunikation mellan simning och
breddverksamhet. De hjälper oss med fler, glada och skickliga simmare som har lätt att
utvecklas.
Simmare i ungdom kategori är vår starkaste del av simverksamheten just nu. Våra grupper
som deltagit i simiaden är stor, konkurrenskraftiga och har en stor mängd klubbkänsla. Vi har
alltid simmare på prispallen och jobbar med simförbundet med strategi 2025 så alla kan
utvecklas och njuta av sporten.
Tyvärr har vi fortfarande att göra med problemet med att förlora många simmare som är över
16 år. Detta påverkar vår förmåga att publicera starka resultat på SM/Sumsim och är något

som vi måste arbeta med inför framtiden. Vi har en mycket stark våg av simmare som
kommer igenom i 14 och under ålderskategorin och behöver skapa en miljö där de vill stanna
hos oss hela livet.
Isabella Revstedt, som simma i USA, haft vunnit Division 2 Nationals, och är nu Rans nyaste
National Champion.

Tävlingar
Första halvan av 2021 har alla tävlingar ställts in, och även många bassänger var stängd. Vi
började året med en online tävling som heter New Wave Swim Championships, och alla
grupper deltog. Vi hade tidtagning under träning och skickade tider till en klubb i Kanada. Vi
hade jättebra prestationer under denna tävling, och många glada simmare som hade chansen
att tävla mot simmare från andra länder. Även om det bara var tider på pappret och vi inte
kunde ses i verkligheten.
Efter sommaren släppte restriktionerna lite, och vi hade chans att anordna vårt eget
klubbmästerskap. Det var ett proof of concepet, men det var fortfarande bra att se så många
Ranare, och föräldrar ute på Sege och stötta klubben.
Andra halvan av 2021 var nästan som vanligt, med tävlingar som följde covid-reglerna och
nedskärningar i programmen. Vi hade 1 kval till SM/JSM och 4 till SUMSIM, båda i
Stockholm. Simiaden grupperna tävlade i Osby, efter en jättekul bussresa, och med många
fina prestationer, med många medaljer, och deltagarmedaljer för de under 12år.

Öppet Vatten
Året i kort
Öppet vatten under 2021 bestod av simträning för triathleter, masters simmare, öppet vattensimmare och motionssimmare. Att hitta tränare till öppen vattenträningen under sommaren
har varit en utmaning. Vissa har frivilligt varit med och lett dessa träningar, men att ha
dedikerade tränare till dessa öppet vattenpass har varit svårt att ha under sommarmånader.
Simtränarna har ställt upp på sin fritid och delvis även arbetat under sin egen semester för att
leda träningspass både i bassäng och öppet vatten. Vuxencrawl har gått igenom en del
förändringar under 2020, med ett nytt tydligt kursupplägg. Nya instruktörer har tillkommit till
Vuxencrawl. Deltagarantalet har varit dubbelt jämfört med tidigare år och några deltagare har
fortsatt i träningsgruppen öppet vatten. Alla vuxen verksamheter var inställda från oktober
2020 pga. COVID och kom tillbaka till bassängen under våren/sommaren 2021

