
 

 

       Verksamhetsberättelse 2020
 

 

 

 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen för Vellinge Näsets SK har haft följande sammansättning under 2020:  

Ordförande: Pål Skoglund 

Vice ordförande: Emma Lennartsson  

Kassör: Eva Palade  

Sekreterare: Inga Wulf 

Ledamöter: Bo Hansson, Linda Wejderot och Mia Rosberg.  

Suppleanter Fredrik Sjögren och Fredrik Tukk.  

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2020 

 

 

Medlemmar 
1 998 betalande medlemmar. 

 

 

Breddverksamhet 
Föreningens Breddverksamhet omfattar allt från Baby- till Vuxensim. Verksamheten är inspirerad av Simlinjen, 

Svensk simidrotts utvecklingstrappa. I vår verksamhet lär vi ut allt från vattenvana till grundläggande teknik i de 

fyra simsätten. Drygt 1 200 barn och vuxna har deltagit i vår breddverksamhet under våren. Vi var oroliga att 

pandemin gjort att ingen vågade simma, men vår höstsimskola var lika populär som vanligt och vi hamnade igen 

på drygt 1.200 barn som simmade med oss i bredden under hösten 2020. 

 

Pandemi till trots genomförde vi för fjärde året i rad en vårintensiv i maj/juni. Under ca 3 veckor går barnen i 

simskola måndag-fredag. För att minska trängsel drog vi ner antalet barn per grupp. Ett sjuttiotal barn tog 

tillfället i akt att lära sig mer inför sommaren 

 

 

Skolsim 
På uppdrag av kommunen genomför föreningen simundervisning för elever i årskurs två som inte är simkunniga. 

Under 2020 deltog 128 elever i undervisningen. 

  

Föreningen har under många år haft glädjen att kunna erbjuda eleverna på Solblommans förskola 

simundervisning.. Tyvärr satte Coronapandemin käppar i hjulet för denna verksamhet och vi hoppas kunna 

komma igång igen under år 2021. 

 

 

Sommarsimskolor 
Under sommaren 2020 erbjöd föreningen ett flertal olika sommarsimskolor. 

 

När skolan slutade och sommarlovet började så drog vi igång vår traditionella sommarsimskola som genomförs i 

samarbete med Vellinge kommun. Sommarsimskolan genomförs dels inomhus på Vanningen och dels utomhus i 

Falsterbopoolen. Då pandemin gjorde resandet svårt hade vi rekordmånga, 416 elever, som deltog i 

sommarsimskolan.  

 

I slutet av sommaren (vecka 30-32) genomfördes en intensivsimskola i Falsterbopoolen. Simskolan pågick 

måndag-fredag under tre veckor och 122 barn deltog i verksamheten. 

 

Under sommarmånaderna erbjuder vi enskild undervisning i Falstrbopoolen. Denna verksamhet är populär och 

efterfrågan ökar för varje år. I denna verksamhet hade vi under sommaren 2020 ett 60-tal barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utbildningar 
Föreningen satsar mycket för att öka kvalitén i hela vår verksamhet. Ett sätt som vi jobbar med detta är att 

erbjuda flera utbildningstillfällen till våra ledare.  

 

I januari deltog större delen av vår anställda personal på World Aquatic Development Conference i Lund. Denna 

hålls vartannat år.  

 

I februari deltog vår breddansvariga, Cecilia Wettergren i sin tredje licenskurs och är nu licensierad simpedagog.  

 

När pandemin bröt ut i mars visste vi inte hur detta skulle påverka vår verksamhet så vi var försiktiga med våra 

kostnader. Detta innebar att vi inte skickade iväg någon på utbildning förrän till hösten. 

Under höstterminen skickade vi dock våra ledare på alla nivåer av utbildning (grundutbildning för tränare, 

simidrottsledare samt simlinjeinstruktörsutbildning). 

 

Under året har vi erbjudit våra ledare HLR-utbildning vid 3 tillfällen. Vårt mål är att alla ledare genomgår HLR 

minst en gång per 12 mån. 

 

 

Personal 
Under 2020 har föreningen haft i medeltal drygt 5 tjänstemän anställda samt cirka 50 arvoderade ledare.  

 

 

Falsterbopoolen 
2020 fick föreningen ånyo förtroendet att på uppdrag av Vellinge Kommun sköta driften av Falsterbopoolen. 

Anläggningen är öppen från mitten av juni till mitten av augusti och förutom simskolor så hade vi drygt 3 000 

badsugna besökare. En mycket högre siffra än vanligt och detta tillskriver vi pandemin och mindre resande 

 

 

Tävlingsverksamhet  

Totalt har cirka 105 simmare deltagit i vår tävlingsverksamhet som varit fördelad på 6 olika grupper  
 

  

Tävlingar i korthet  
Under året så har det varit väldigt sparsamt med tävlingar. Vi lyckades vara med på distriktsmästerskapet på 

hösten, där våra simmare presterade mycket bra. DM i 25-metersbassäng i Ängelholm den 5-6 oktober  
Vad gäller tävlingar i övrigt så hann vi vara med på Järfälla Nationella i februari och några Coronaanpassade 

tävlingar i början på hösten, bland annat ett seriesim med upplägg av dual meet.    

 

  

Läger  
Järfälla 
Vi hann med ett ”riktigt” läger innan pandemin ställde in allt annat. Efter tävlingen, Järfälla Nationella stannade 

vi kvar under sportlovet för att träna tufft i 50m bassäng. Under fyra dagar gjorde vi sju simpass samtidigt som 

vi höll igång för fullt med olika aktiviteter. Det var ett roligt läger där alla simmare gjorde ett kanonbra jobb och 

vi ser fram emot att kunna åka på läger snart igen.  
 

 

Dagläger för simiadengrupperna 
Pandemin omöjliggjorde att resa iväg på läger men under Kristi Himmelfärdshelgen anordnade vi dagläger för 2 

av våra simiadengrupper samt vår guld äldre-grupp. 

Under 4 dagar träffades vi och lekte i sporthallen, körde musikfrågesport i landträningsrummet, cyklade till 

stranden (eller var det till kohagen…), tävlade i lag, åt godis, sjöng ” vi gratulerar” (och åt tårta såklart      ), åt 

pizza, tittade på film, simmade massor med gånger, hade prisutdelning och simmade lagkapper. 

Ett riktigt roligt ”läger” som gjorde att iaf en av tränarna slog stegrekord. 

Det går bra att ha läger hemma också (även om det är roligare att åka bort). 

 



Dagsaktiviteter Sum-sim- & Mästerskapsgruppen  
Istället för vårt planerade läger på Mallorca hade vi aktiviteter och träning på hemmaplan. Där vi var iväg och 

tävlade i lagtävling på en bondgård och åkte Gokart i Malmö. Vi hade också en trevlig gemensam dag med cykel 

till stranden nere i Höllviken som avslutades med pizza.  
 
 

Dagsaktivitet Simiaden Brons och MD1   
Istället för vårt vanliga hemmaläger hade vi istället en dag fylld med träning, lekar och skratt som avslutades 

med grill utanför kansliet.  

 

 

Uppstartsvecka – tema samhörighet  
Det blev inte något traditionellt uppstartsläger i augusti. Vi hittade på lite saker på hemmaplan istället. Där vi 

den första veckan alla grupper var igång, hade träningar över grupp gränserna med fokus på lära känna och 

roligare övningar.   
Veckan avslutades med en uppstartskväll med grillning och lagtävling/lekar på Segevångsbadet.  
  
 

Egna arrangemang 
Det blev tyvärr inga egna arrangemang under 2020 p g a pandemin



Slutord av ordföranden 
 

Året som har gått har påverkat oss alla på grund av pandemin. I skrivande stund har pandemin pågått lite drygt 

ett år och hur länge till det kommer påverka vårt samhälle i stort och oss i Vellinge Näsets Simklubb är oklart. 

 

Mitt första år som ordförande i klubben har inte blivit som jag tänkte när jag blev vald. Önskat och tänkt arbete 

med visioner, strategier och framtidsplaner har fått ligga åt sidan under hela verksamhetsåret. 

 

Trots pandemin har vi lyckats hålla igång vår verksamhet nästan fullt ut. Varje dag har vi försökt efterleva vår 

vision “Föreningen vill erbjuda vattenvana och vattenidrott till alla utifrån deras egna förutsättningar samt verka 

för ökade vattenfärdigheter på alla nivåer i såväl bredd som tävlingsverksamhet”.  

 

Jag vill först lyfta fram vår kompetenta personal med Jessica i spetsen som outtröttligt parerat och anpassat 

verksamheten mellan budskap från Folkhälsomyndighetens presskonferenser, kommunens pandemigrupp och 

badhuset personalens önskemål. Ni har bidragit till att våra ungdomar och barn fortsatt har visat på framsteg i 

Vanningens vatten. En framgångsfaktor under året är all den kommunikation och information som skapats och 

spridits. 

 

Ett stort tack skickas också till alla förstående medlemmar och föräldrar som löpande har anpassat sig efter nya 

rekommendationer, rutiner och krav för att vi som klubb inte ska bidra till ökad smittspridning trots att vi fortsatt 

har kunnat hålla på med simning. 

 

Även inom styrelsens arbete har vi varje månad ställts inför nya utmaningar. Jag vill tacka alla i styrelsen för att 

ni har hjälpt mig under detta speciella år.  

 

Det största avbräcket på grund av pandemin under 2020 är att flertalet tävlingar för våra tävlingssimmare har 

ställts in och tyvärr orsakade pandemin även att våra äldre ungdomar inte haft möjlighet att träna simning under 

delar av året.  

 

Att gå i simskola, träna simning i en tävlingsgrupp eller delta i en föreningsaktivitet vilken som helst har visat 

sig ha stor betydelse för individens välbefinnande och hälsa. Jag känner att vår roll och betydelse som 

idrottsförening har tydligt visat sig. Att som barn och ungdom ha grupptillhörighet med rutiner, en ledare som 

förebild och kamrater som blir glada att se varandra - det känner jag är långt mycket viktigare än medaljer i en 

tävling eller att prestera ett resultat. 

 

Avslutningsvis vill jag återigen tacka alla medlemmar, föräldrar och personal för hur ni har bidragit till VNSK 

under året. Jag hoppas att vi snarast kan återgå till det nya normala med full aktivitet i alla våra verksamheter och 

sprida mycket glädje och värme på Vanningen. 

 

 

 

 

 

Pål Skoglund/ordf. VNSK 

 

 

 Styrelsen     Vellinge i Mars 2020 

 

 

 
 
 

 


