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Verksamhetsberättelse 2022 

 

Ordförande har ordet 
 
Simklubben Elfsborg har nu genomfört sitt 50:e 
verksamhetsår. Ett år jubileumsår som vi säkert 
kommer minnas utifrån många händelser. 
 
Vi har efter ett par restriktiva år med Covid 19 
återigen fått återgå till vad vi anser är normal 
verksamhet, vilket känns bra. Vi är glada över att våra 
medlemmar har kunnat fortsätta förbättra sin 
simkunnighet och har fått delta i den fina gemenskap 
som finns inom vår förening. 
 
Vi vill fortsätta växa i en hälsosam takt, ha en stabil 
ekonomi och fokusera på kvalitet i allt vi gör. Som 
förening är vi fortfarande gott rustade för framtiden 
tack vare ett fint arbete i samtliga verksamheter.  
Som tidigare år så är vår främsta uppgift att främja 
simkunnigheten i Borås Stad med omnejd och vi vill 
verka för att vara det naturliga valet för alla som vill 
utveckla sin simkunnighet, motionera, träna eller 
tävla i simidrott. 
  
Ett stort tack till alla som varit delaktiga på ett eller 
annat vis, ingen nämnd och ingen glömd. 
 
Vid en tillbaka blick så har det hänt en hel del under 
det gångna året: 
 

 Vi inledde året med att få klart ett 3 årigt 
driftsavtal på Alideberg med Borås Stad.  

 I februari genomförde vi vår egen 
inbjudningstävling Borås Speedo Meet, som 
blev ett lyckat arrangemang. 

 Innan semesterperioden startade fick vi 
tillökning i vår ”Elfsborgs-familj”. Lille 
Freddie hade bråttom ut i världen och gav oss 
ytterligare snabba utmaningar med att 
tillsätta tränare inom tävlingsverksamheten. 
Ett fantastiskt engagemang från olika håll och 
från rutinerade simmare så löstes den akuta 
situationen.  

 I mitten av augusti och i samarbete med 
Borås Energi och Korpen genomförde vi 
Vattendagen och Viskan Open Water, vilket 
lockade många människor till stadsparken för 
att titta på eller vara med och deltaga i några 
av de aktiviteter som erbjöds. 

 Alidebergsbadet har liksom andra år även i år 
varit lyckosamt för oss med ledning av Elliot 
Olsson 

 Vi anordnade en utvecklingshelg för att under 
vårt paus-år (2022) i den strategiska planen 
2018-2025 ge oss möjligheten att göra en 
avstämning och revidera och sätta nya 
relevanta mål att arbeta efter. En givande 
helg med inspiration från många håll. 

 I oktober genomförde vi vårt populära 
Simbadopp för yngre simmare att simtävla 
inne i simhallen halva dagen och en vandring 
runt i djurparken med olika stationsövningar 
andra halvan av dagen. Uppskattat och denna 
gång även härligt väder. 

 Under hela året har en vi haft en grupp som 
arbetat fram en jubileumsskrift ”Simklubben 
Elfsborg 50 år”. Ett gediget och väl utfört 
arbete med mycket sökande bland gammalt 
och nytt material, intervjuer och 
dokumentation har mynnat ut i en fantastisk 
fin skrift. 
Denna arbetsgrupp ordnade även med en 
minnesvärd jubileumsvecka på kansliet med 
utställning kring simklubbens start fram till 
nutid och jubileumsveckan avslutades med 
en jubileumsfest på Orangeriet, där det bjöds 
på en välsmakande trerättersmeny och fin 
underhållning med vår allas Hans ”Hasse” 
Johansson som konferencier. 

 Vi har arbetat fram hur vår framtida 
organisation ska se ut för att möta framtidens 
behov och utmaningar.  

 Arbetet kring projektet Borås Simarena 2.0 
fortskrider och vi hoppas inom snar framtid 
att ”bygget” kan starta. SKE har investerat 
pengar och startat upp ett nytt bolag ” SKE 
Arena AB” som hör samman med BSA 2.0.  

 Vi arbetar löpande med att följa de riktlinjer 
som gör oss till en Trygg och Säker förening. I 
år har vi reviderat följande policy: trafik, 
doping, olycksfall, miljö och sexuella 
trakasserier och på nytt blivit åter certifierade 
med kommentaren ”Mycket välarbetat! ” 

 
Och som resultat har vi haft ett lyckosamt år där vi 
fått ta del av bl.a. följande: 
 

 Många simmare har lyckats med fina 
prestationer, många klubbrekord är satta. 

 SK Elfsborg har funnits representerad på VM, 
EM, JEM, JNM. 

 Som sim-förening i Sverige så lyckades vi slå 
oss in i kampen och bli bland de bästa på 
totallistan över SM-poäng med en 10:e plats i 
enbart simning, 12:a totalt alla simidrotter. 
 

Och till slut så vill jag även tacka vår huvudtränare 
Claes ”Clabbe” Andersson som under hösten valde att 
lämna klubben för att möta nya äventyr på annan ort. 
Stort tack för ditt engagemang i klubben under alla år 
du varit verksam och lycka till.  
 
Vi ser nu fram emot ett nytt verksamhetsår med goda 
förutsättningar att bibehålla den positiva trend och vi 
kommer fortsatt arbeta med att utveckla simklubben 
till att bli ännu bättre inom alla 
verksamhetsområden. 
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Tack till alla fantastiska Elfsborgare – medarbetare, 
aktiva, ideella ledare och funktionärer, 
samarbetspartners och sponsorer som lägger er tid på 
Simklubben Elfsborg. Styrelsen, tillsammans med 
hela föreningen, är så stolta över vad vi åstadkommer 
i vatten, på kanten och kontoret varje dag. 
 
Simklubben Elfsborg, Carina Askengren ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen 

Styrelsens ledamöter 
Carina Askengren, ordförande 
Michael Malmström, kassör 
Lars Paulsson, sekreterare 
Tommy Pedersen 
Fredrik Nero 
Magnus Sundgren 
Kenneth Lilja 
Kalle Wickström 
Maria Nordin 
 
Suppleanter 
Lars Häll 
Therese Engstrand 
 
Hedersordförande 
Lise-Lott Andersson 

Hedersledamöter 
Christer Johansson 
Hans Johansson 
Mats Svensson 
 

Valberedningen 
Anna Karlsson, ordf. och sammankallande  
Hanna Fjeld  
Erik Strömberg 
 

Styrelsemöten under 2022-2023 
Torsdag 24 mars (årsmöte 2022) 
Onsdag 27 april 
Onsdag 25 maj 
Onsdag 29 juni 
Onsdag 21 augusti 
Onsdag 28 september 
Onsdag 26 oktober 
Onsdag 30 november 
Onsdag 21 december 
Onsdag 25 januari 2023 
Onsdag 22 februari 2023 
Onsdag 22 mars 2023 
Torsdag 23 mars (årsmöte 2023) 

 
 

Övriga möten under 2022-2023 
 
Torsdag 31 mars 
Onsdag 11 maj 
Onsdag 15 juni 
Onsdag 17 augusti 
Onsdag 14 september 
Onsdag 12 oktober 
Onsdag 16 november 
Onsdag 7 december 
Onsdag 11 januari 2023 
Onsdag 8 februari 2023 
Onsdag 8 mars 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategisk plan 2018-2025 

Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2018-2025 är 
det övergripande styrdokumentet för perioden och 
vänder sig till personal, styrelse, kommittéer, ledare, 
medlemmar och simmarföräldrar. Den visar vilka 
områden som är prioriterade i verksamheten och 
anger önskvärt läge, långsiktiga mål samt vilka 
strategiska aktiviteter som skall genomföras för att 
uppnå målen. Strategiska planen skall vara 
vägledande i utformningen av verksamhetsplanerna 
för perioden. Föreningen har under året följt upp, 
utvärderat och i vissa fall reviderat planen löpande 
och vi har i dagsläget 32 stycken målsättningar 
formulerade i planen. Utav dessa är 9 mål som ser ut 
att uppnås, 15 risk för att inte uppnås eller delvis 
uppnås samt 8 är mål som bedöms att inte alls 
uppnås. 
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Säker och trygg förening 

Simklubben Elfsborg har fortsatt följt upp vårt arbete 
med att vara en säker och trygg förening och vi har 
åter certifierats för åren 2023-2024. Bl.a. i detta 
arbete har vi under året tagit fram två nya policys 
(fanns tidigare i policyn för ”övriga ställnings-
taganden”) en miljöpolicy och en policy för 
”trakasserier”. 

En säker och trygg förening arbetar aktivt med 
värdegrund, miljöarbete, policy och handlingsplan för 
doping/droger/alkohol/tobak, utbildar i 
förstahjälpen och HLR samt övriga frågor kring 
säkerhet, försäkringar och anläggningar för att ge en 
säker och trygg miljö för våra medlemmar.  

Det är Borås Stad och Idrottsäkerhetsrådet som 
handlägger alla frågor kring denna certifiering samt 
en certifiering som nu krävs för att erhålla kommunala 
bidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgrupper 

Simklubben Elfsborg har ständigt ett flertal 
arbetsgrupper igång under året för att stödja 
personal, styrelse och ledare och även för att säkra en 
fortsatt utveckling av föreningen. Bl.a. har vi under 
2022 haft arbetsgrupper för Alidebergsbadet, BSA 
2.0, renoveringen av Borås Simarena, 
Alidebergsdagen, marknad och partners, SK Elfsborg 
50 år, utbildning samt flertalet grupper för att 
genomföra våra arrangemang. 

 

 

 

 

 

Medlemsutveckling 
SK Elfsborg har under 2022 haft 2203 medlemmar. 
  

   
Ålder   Antal 2022  

 
Flickor   Pojkar   

60-100   23  28 
   
50-59   45  52 
    
40-49   56  51  

  
30-39   36  27 
    
20-29   31  38 
    
10-19   225  203 
   
0-9   684  704 
   
Enligt den traditionella uppdelningen 
ser medlemsantalet ut enligt nedan:  
 

Antal 2022  
 

Flickor  0-20 = 919 st       
Pojkar  0-20= 922 st       
Summa  1841 st (2021: 1598 st)   

 
Antal 2022  

 
Damer 21- 178 st      
Herrar 21- 184 st            
Summa  362 st (2021: 278 st)  

 

Kansliet 

Kansliet och klubblokalen kunde mycket glädjande 
öppna igen from mars månad efter ett antals års 
stängning pga. pandemin. 

Lokalen har åter fyllts av glada simmare, engagerade 
medlemmar, möten i alla dess former och vi har 
återigen kunnat samlas för att föra föreningen 
framåt. 
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För ett väl fungerande kansli och medlemsservice så 
har vi fortsatt samverkat med Sportadmin, Connect 
och Ulab IT Partner och Streamcode (hemsidan) bl.a. 

Vi skall nu under 2023 fortsatt vårda och utveckla 
våra gemensamma lokaler, kansli och medlemsmiljö 
så att den fortsatt är en trygg och trivsam 
samlingsplats för alla våra medlemmar.  

Ett stort tack till alla som på olika sätt stöttat oss i 
personalen och de projekt och verksamhet vi driver. 

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef 

 
Alidebergsbadet  

Under sommaren 2022 drev simklubben Alidebergs-
badet mellan 1 juni och 28 augusti. Med en 
genomtänkt struktur, bra planering och förberedelse 
tillsammans med en stabil personalgrupp kunde vi 
överträffa budgetmålet. Tillsammans drev vi badet 
allt mellan de 1800 badgäster som besökte oss de 
varmaste dagarna och till de enstaka badgästerna som 
vågade sig ut när det var som kallast.  

Vi vill ge ett speciellt tack till personalen på Borås 
Simarena och Fritid & Folkhälsomyndigheten (FoF) 
för en samarbetsvillig, säker och rolig sommar för 
både personal och gäst.  
 
Simklubben Elfsborg, Elliot Olsson, ansvarig 
Alidebergsbadet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget / Finansiell redovisning 
 

Ekonomin för SKE har utfallit bättre än förväntat. De 
sponsorer vi har, har fortsatt med sin sponsring. De 
aktiviteter som var planerade har kunnat genomföras 
som planerat. Vilket resulterat i att det ekonomiska 
utfallet för 2022 gett SKE ett resultat på -301 tkr. 
Jämfört med budget som planerades att ge ett 
underskott under 2022 på -500 tkr, detta ger ett 
resultat jämfört med budget på 199 tkr bättre än 
planerat.  
 
Simklubben Elfsborg, Michael Malmström kassör 
 
 

 
 
 
Arenautvecklingsgruppen 
 
Under året har klubben bildat SKE Arena AB som är 
klubbens juridiska person att driva alla frågor som 
hör till utvecklingen och utbyggnaden av Borås 
Simarena till en av sim Sveriges främsta simsports- 
anläggningar. Arbetsgruppen har under året haft flera 
möten med stadens olika förvaltningar. Mötena med 
Fritidsförvaltningens ledning, Maria Wallengren som 
efterträtt Tommy Jingfors som chef, Åsa Skytt 
Jansson verksamhetssamordnare, samt Mona 
Carlbom badchef, har till största delen handlat om 
ekonomi och om samarbete med övriga förvaltningar 
som berörs. En av dom viktigaste bitarna i vår 
kommunikation var den gemensamma studieresan 
till Helsingborg och Filborna Arena där VD Per 
Kersmark tog emot och förklarade samarbetet mellan 
simklubben, Filborna Arena AB och Helsingborgs 
kommun. Samma upplägg som vi nu försöker 
genomföra. Övriga förvaltningar som vi haft 
direktkontakt med är samhällsbyggnadskontoret och 
dess planavdelning, som är nyckeln till att över huvud 
taget kunna få göra en utbyggnad av den befintliga 
arenan och Alidebergsbadet. Utöver dessa har 
ytterligare förvaltningar och kommunala bolag varit 
inblandade för att kunna föra utvecklingen framåt. 
Den ursprungliga planen att största delen av 
utbyggnaden skulle ske västerut mot parkeringen och 
Skaraborgsvägen har fått göras om delvis, då hela 
delen med rehabbadet nu avses att byggas ut mot 
söder och den befintliga parkeringen för badet. 
Cafeteria, klubblokaler och omklädningsrum samt ny 
25-metersbassäng med läktare byggs som tidigare 
planerat ut mot väster och motionsgym mot 
Alidebergsbadets 50-metersbassäng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyvärr är det så att under året har byggkostnader 
stigit betydligt, vissa delar har stigit med 100 % sedan 
vår kalkyl från hösten 2021, vilket gör att den 
ursprungliga kalkylen fått justeras upp. Dock ser vi  
 
inte detta som oöverstigligt hinder då bedömning och 
erfarenhet är att byggkostnader endast utgör ca 20% 
av totala kostnaden för ett bad under dess levnadstid 
på ca 50 år. 
 
För Arbetsgruppen Borås Simarena 2.0, Mats 
Svensson hedersledamot styrelsen. 
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Arrangemangskommittén  

Vi har under 2022 kunnat genomföra samtliga av 
våra planerade tävlingar under året och det som en 
del av vårt 50 års firande. Borås Speedo Meet var 
förts ut i Sverige som tävling efter pandemin och 
arrangemanget blev mycket lyckat där SK Elfsborg 
bl.a. van klubbstiden. Under våren kunde vi nu också 
genomföra våra mycket uppskattade tävlingar för de 
yngre simmarna i klubben, Bäversimmet och 
VårplaSKEt med stort antal deltagare. Sommarens 
tävlingsarrangemang var detta år NUSS-ä/y 
(Nordiska Ungdomssimspelen äldre och yngre) på 
Alidebergsbadet som även det blev mycket lyckat och 
ett 30 tal deltagande föreningar från hela Sverige och 
SK Elfsborg häll sig väl framme även här i 
resultatlistorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som är svårt med att arrangera tävlingar på 
sommaren är att få ihop funktionärer men med god 
samverkan från deltagande föreningar fick vi ihop 
bemanningen.  

Hösten startades sedan upp med Vattendagen, 
Viskan Open Water den 20 augusti nere i 
Stadsparken och på Stadsparksbadet. Det blev rekord 
i antalet aktörer på plats med hela 54 stycken och 
även samtliga simlopp både inne och ute utom SUP-
racet hade ett bättre antal deltagare än året innan. 
Arrangemanget kommer fortsatt att utvecklas nu 
under kommande år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare under hösten genomförde vi återigen 
Simbadoppet vecka 43 med rekord i antalet deltagare 
med över 300 stycken. Detta gjorde tävlingen lite 
svår att få den att gå runt på en dag med både 
Djurpark, aktiviteter och mat mellan passen. Tills 
2023 får vi nog gå tillbaks till 2 dagar för att allt skall  

 

 

fungera och för att deltagande föreningar skall ha lite 
mer tid att umgås. 

Det blev sedan även ett välbesökt Bäversim i Oktober 
och vid TomteplaSKEt deltog ca 150 stycken på 
KM:et och i år kunde vi genomföra vår julfest med 
lucia, lotterier, märkestagning mm vilket var 
uppskattat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangemangskommittén har löpnade haft möten 
inför varje arrangemang och många i denna 
arbetsgrupp lägger ner mycket tid och engagemang 
för att våra simmare skall kunna tävla på 
hemmaplan, TACK! Vi behöver dock nu under 2023 
fylla på både för tidtagningen (Quantum) och 
Wingrodan 2 (resultat) samt även i caféet om vi 
fortsatt skall kunna klara av detta i framtiden, även 
utbilda fler funktionärer så vi bygger för framtiden.  

Vi har även under året med våra två duktiga 
utbildare Lars Paulsson och Ulrika Nilsson kunnat 
genomföra några funktionärsutbildningar vilket 
också är en förutsättning för att kunna genomföra 
tävlingar. Mer information om detta finns på vår 
hemsida under fliken ”arrangemang” 

Vi gratulerar också Magnus Böhren till utmärkelsen 
som ”Årets funktionär” för alla sina fina insatser med 
Quantum och tack ALLA som på olika sätt bidragit 
inför, under och efter våra tävlingar. 

För arrangemangskommittén, Jonas Söderberg 
sportchef 

 

Webkommittén 

Våra verksamhetsansvariga i samverkan med vår 
leverantör av vår hemsida Streamcode har fortsatt att 
utveckla och uppdatera vår hemsida i olika 
avseenden så att den följer de krav som ställs. Vi har 
under året haft stor hjälpa med fotografering (Göran 
Jansson) och livestreaming (Peder Wahlberg) så vi 
kunnat lägga ut fina bilder och filmning på 
framförallt Borås Speedo Meet i vintras och NUSS-
ä/y i somras.  
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I övrigt är det vår personal som sköter våra sociala 
medier och lägger ut bilder mm i samband med 
arrangemang och aktiviteter. 

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef 

 

Webshop 

Vi har under 2022 haft stor omsättning via vår 
webshop i samverkan med Intersport på hemsida. 
Det är våra tränare i samråd med våra aktiva 
tävlings- simmare som ser över vilka profilkläder 
som efterfrågas och tas in i shopen. Vi har via detta 
ca 180 medlemmar (2:a bland föreningarna i Borås) 
och det ger i sin tur en hel del kickback på köpen i 
retur till föreningen, ca 20 000:- / år. I samband 
med vår jubileumsvecka på Borås Simarena 
genomförde vi också en klubbkväll med prover och 
beställning från Intersport. Vi planerar nu vidare för 
fler tillfällen både i butiken men även ute i vår 
verksamhet under 2023. 

Lättast hittar du vår webshop via vår hemsida samt 
om man vill prova storlekar mm så är ni välkomna 
till butiken i Knalleland så hjälper personalen er där. 

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef 

 

 

 

Verksamheter  

Baby, sim- och teknikskola 

Under 2022 hämtade vi in nästan alla medlemmar vi 
tappade under pandemin och hade totalt 1626 st 
aktiva i sim- & teknikskolorna. Svårare var det med 
ledare då många av de som jobbat innan pandemin 
hittat andra extrajobb så vi fick lägga mycket tid på 
att rekrytera nya förmågor.  

Baby- och minisim  

Under våren lyckades vi få in 15 grupper i babysim 
under 3 perioder. De som gick fortsättningskurserna 
ville nämligen köra en 3:e period på 4 veckor ända 
fram till semestern som vi erbjöd dem. Riktigt kul! 
Under hösten körde vi 2 perioder. I den första hade 6 
grupper som vanligt men i den andra perioden 
minskade antalet grupper till 3! Detta beroende på 
att den totala kostnaden för medlemmarna blev 
nästan det dubbla då de nu också måste betala 
entréavgift.  

Minisimgrupperna var maxade till antalet så även 
här högt tryck under året.  

Sim- & teknikskola 
Simklubben Elfsborgs sim- och teknikskola baseras 
på befintlig forskning och följer de riktlinjer som 
finns gällande simning. Under 2022 har vi fortsatt 
arbeta med stationsträning för barn i simskolan vilket 
vi ansett varit mycket positivt. Detta innebär att  
 

 
 
 
barnen i simskolan blir indelade i tre grupper och får 
utföra olika moment / övningar / färdigheter med  
olika ledare på respektive station. Vi har under år 
2022 haft verksamhet i 3 simhallar: 

Borås Simarena, Stadsparksbadet och Dalsjöfors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi hade intensiv simskola under påsklovet och från 
Maj till mitten av Juli i 4:a 2 veckors perioder. Även 
ett simsportskollo 1 vecka i Juli vilket var väldigt 
uppskattat. 
 
Vi hade också en extra period för Teknik-
skolegrupperna under 6 veckor i Maj/Juni. 
 
Alla barn har också varit inbjudna att delta på 
”VårplaSKEt” och simklubbens egna 
klubbmästerskap ”TomteplaSKEt”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under år 2022 har barn i simskolan samt i 
teknikgrupperna även haft möjlighet att delta på vår 
klubbtävling, ”Bäversimmet” både på vårterminen 
och höstterminen. Barn och ungdomar såväl som 
föräldrar visade ett stort engagemang och laganda 
under loppen, stämningen var på topp! 

Simklubben Elfsborg, Katarina Magnusson, ansvarig 
Baby, sim- & teknikskola  
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Tävlingssimning 

Sum-sim grupper 

2022 har varit ett utmanande år på många sätt och vi 
har tillsammans fått ställa upp för att den ordinarie 
verksamheten ska fungera så normalt som möjligt. 
Trots att det har var en turbulent tid för sum-sim 
grupperna så avslutades vårsäsongen med flaggan i 
topp. Några åkte till Norrköping och simmade sum-
sim och övriga avslutade säsongen på hemmaplan 
med NUSS. 

Hösten inleddes med ett intensivt uppstartsläger 
med fokus på öppet-vattensimning, löpning och 
massor av lekar/tävlingar. Under hösten tränade 
hela sum-sim blocket på flitigt och med hög 
motivation.   Hösten flöt på med tävlingar som i 
vanlig ordning avslutades med ett efterlängtat sum-
sim riks i Helsingborg där vi som klubb slutade på 
28e plats som ungdomsgrupp i Sverige. Övriga som 
inte simmade Riks avslutade säsongen i Göteborg på 
Barracuda.  
 
Bäver & Simiadengrupperna 
 
Året började precis som 2021 avslutades, med flaggan 
i topp. Utöver många trevliga träningar hade vi 
bäversimmet för alla bävrar och simiadengrupperna 
åkte iväg på en övernattningstävling i Trollhättan, 
vilket var väldigt roligt. Säsongen avslutades med 
Vårsimiaden där vi vann lagkapperna. Det känns rolig 
att Elfsborg alltid levererar i lagkapper oavsett ålder.  
Höstterminen började på allra bästa sätt med det nu 
årliga Varbergslägret. På agendan stod det 
övernattning, mängder av aktiviteter och god mat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Något vi aldrig skulle få ihop utan våra fantastiska 
tränare & föräldrar som gjorde lägret till en 
totalsuccé! I övrigt bjöd hösten på många härliga 
träningar och tävlingar med bland annat 
Simbadoppet. Vi avslutade säsongen med 
Höstsimiaden och som alltid med flaggan i topp. På 
jullovet gjorde vi trevliga aktiviteter så som att simma 
väldigt långt. 50x100 stod på schemat och trots att 
det var jobbigt körde alla på och växte med uppgiften.  
 
 
 
 

 
 
DM Junior & Senior 
 
DM junior och senior har under 2022 varit en något 
mindre grupp vilket har resulterat i att gänget har 
tränat mycket tillsammans med mästerskap junior 
och senior. Under våren var vi iväg på många roliga 
tävlingar, såsom Kungsbacka Spring Meet, Laxaleken 
och avslutade säsongen på hemmaplan med NUSS. 
 
Under november arrangerade DM junior och senior  
tillsammans med övriga tävlingsgrupper ett 
sponsorsim i förmån för välgörenhetsorganisationen 
Min Stora Dag. Utöver att samla in pengar till Min 
Stora Dag samlade även simmaren in pengar till ett 
läger. Total simmade vi in över 300 000kr och kunde 
skänka drygt 75 000kr till Min Stora Dag. Träningen 
under hösten löpte på fin och säsongsfinalen ägde 
rum i Göteborg på Barracuda där många gjorde fina 
tider.  
 
Mästerskap Junior & Senior  
 
Året inleddes på ett bra sätt med mycket träning och 
god stämning i gruppen. Mästerskap junior och 
mästerskap senior har tränat uteslutande 
tillsammans då de flesta seniorerna befinner sig i 
USA på collage. Under vårsäsongen jobbade 
grupperna mot två stycken mål. Stockholm Swim 
Open / Kungsbacka spring meet och JSM/SM som 
ägde rum i Linköping. Efter ett väldigt lyckat 
Stockholm Swim Open hade Elfsborg inte mindre än 
fyra stycken landslags kvalade till olika uppdrag 
under sommaren. Thilda Häll, Sally Olsson och 
Charlie Skoglund Macmillan åkte till Rumänien på 
EJM. Sofia Åstedt blev uttagen att representera 
Sverige vid VM i Melbourne där hon gjorde fina 
insatser. Om det inte var nog med  VM så åkte Sofia 
även på EM till Rom och tog sin första internationella 
medalj då Sverige kom på andra plats på 4x100 
frisim. Thilda Häll var också med på EM i Rom och 
gjorde fina resultat på de längre distanserna.  
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På nationell nivå avslutade vi vårsäsongen med 
JSM/SM i Linköping. Det var 17 starka simmare som 
representerade simklubben där vi slutade på en 
nionde plats på seniorsidan och åttonde plats bland 
juniorerna. Melker Olsson och Sofia Åstedt tog 
individuella medaljer. Clara , Thilda, Signe och Sofia 
tog även hem guldet på 4x200 frisim på JSM.  

Hösten var en turbulent tid då simklubbens 
huvudtränare, Claes Andersson, valde att avsluta sin 
anställning för att börja en ny tjänst som klubbchef i 
S02. Claes fanns med i Simklubbens verksamhet 
under hösten och träningen genomfördes på bra och 
inspirerande vis. Vi var iväg på många regionala 
tävlingar under första delen av hösten för att 
förbereda oss inför höstens höjdpunkt, vilket var 
JSM/SM som ägde rum i Stockholm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tävlingarna i Stockholm tog vi på JSM sidan 9 
guld, 1 silver och 3 brons. På SM tar vi 4 guld, 3 silver 
och 3 brons. Thilda Häll sätter även nytt Svenskt 
juniorrekord på 1500 frisim och är endast 1 sekund 
från det svenska rekordet. Emma Varga, Amanda 
Böhren, Thilda Häll och Sofia Åstedt vinner även ett 
historiskt SM-guld på 4x200 frisim. Efter JSM/SM 
börjar en lite lugnare period men inte för alla 
Elfsborgs simmare. Thilda Häll och Henrik Kraemer 
beger sig till Bergen för att representera Sverige vid 
Nordiska mästerskapen. Där Thilda bland annat blir 
nordisk mästare på 400 frisim och Henrik blir 
Nordisk juniormästare på 100 fjärilsim. 

Simklubben Elfsborg, Viktor Jönsson & Alexander 
Berggren 

 

 

 

 

Vattenpolo 

Vår ungdomsgrupp i Vattenpolo har fortsatt tränat 
på torsdagar och det då ihop med våra kombo-
grupper T1-3. Verksamheten har fungerat mycket bra 
och fler och fler ungdomar vill prova på detta med 
Vattenpolo. Våra fantastiska ledare Robin och Josef 
gör ett kanonjobb med våra ungdomar vilket gör att 
intresset ökar. 

Under sommaren var det lite mindre intresse för 
extraträning på Alideberg fram till semestern men 
några få träningar kunde ändå genomföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenpolon har också under året varit ute och 
marknadsfört verksamheten och det bl.a. med prova 
på i Viskan under Vattendagen i augusti och ett 10-15 
tal ungdomar hoppade i och testade, kul samt även 
på Alidebergsdagen i mitten av Juni. 

Några läger eller matchspel har under året inte 
genomförts eller kunnat genomföras men vi hoppas 
nu på att 2023 vi skall få fler spelare till 
verksamheten så att deltagande på cuper och 
matchspel kan ske igen. 

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef 

 

Vuxensim 

Vår vuxenverksamhet kunde efter pandemin 
återupptas i mars månad igen fullt ut då restriktioner 
togs bort. Verksamheten kom så småningom igång 
igen och alla hittade tillbaks till vår verksamhet vilket 
var glädjande. Alidebergsbadet öppnade i vår först 
den 1 juni och då kunde vi köra lite gruppverksamhet 
även i denna perioden.  
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Vårt vuxenläger till Malaga kunde nu äntligen 
genomföras och 40 talet deltagare fick en härlig 
träningsvecka med sol och bad i vecka 17 och 2023 
åker vi tillbaks till Mallorca igen. 

Verksamheten under sommaren blev mycket lyckad 
för bl.a. OW och Swimrun. Det blev rekord med över 
80 stycken deltagare i Öppet Vattenkursen maj-juni 
samt på våra doppinpass har vi varit allt från 10-40 
stycken, helt fantastiskt. Swimrungruppen kunde 
även i år genomföras och i kursen var det 15-20 
deltagare men sedan på de öppna passen mellan 20-
30 stycken. OW träningen förlades som vanligt till 
fina Björken och vår samverkan med Vatten-
skidklubben samt Swimrun kördes i olika sjöar 
löpande under säsongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I uppstarten av hösten startades genomfördes i år 
inget vuxencamp i Örby utan det blev en träningsdag 
nere i Stadsparken och Viskan för att marknadsföra 
vårt event och hela 25-30 deltagare kom. Vi planerar 
dock vidare för denna typ av camps som är mycket 
uppskattade av våra vuxensimmare. 

Kurserna under hösten blev snabbt fulla, dock inte så 
många i våra fortsättningscrawlgrupper på 
crawlsidan och vårt medlemsantal stannade på ca 
270 stycken vilket är lite högre än året innan. Dock 
blev det återigen rekord i antalet vuxensimmare 
under hösten med ca 215 utövare i grupp / vecka. 

Under december genomförde vi en ny aktivitet inom 
vuxensimmet och det var en insamling till ”Tomte 
mot barncancer” vilket blev lyckat. Ett 50 tal vuxna 
simmade ett antal meter varje timma, en del totalt 
10 000 meter under hela eftermiddagen. Vi samlade 
in pengar, hade auktion, fika och lotterier där sedan 
totalsumman insamlade pengar stannade på 
fantastiska 50 700:-, stort tack alla som bidrog. 

Vi skall också nämna att många vuxna ställer upp för 
föreningen som funktionär på olika arrangemang i 
staden för att samla in lite pengar till klubben. Vi har 
bl.a. hjälpt till på Borås Triathlon och Swimrun samt 
Kretsloppet och vårt eget arrangemang Vattendagen 
är till största delen vår vuxenverksamhet som driver.  

Vi har varit ett fortsatt gott gäng ledare och tränare 
för verksamheten samt fått in några nya förmågor för 
att förstärka för kommande kurser. Ni betyder  

 

 

mycket för dem som deltager i våra kurser 
naturligtvis men framför allt för föreningen som kan 
erbjuda så mycket olika nivåer för friskvård och 
hälsa, TACK och tack också till alla deltagare under 
året, ni har varit fantastiska.  

Nu blickar vi fram emot ett fantastisk 2023 med 
många kul träningar  och aktiviteter tillsammans.  

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handikappsim 

Verksamheten har under 2022 fortsatt fungerat 
mycket väl och har letts utav Walter Angwald, Alison 
Lind samt Hugo Angwald. Ett 20-tal barn och 
ungdomar har deltagit per termin och även föräldrar 
har erbjudits möjligheten att deltaga i 
undervisningen.  

Verksamheten har varit mycket uppskattad av 
deltagarna och anhöriga där vi ser en mycket god 
simutveckling, rörelsekordination samt social 
utveckling bland deltagarna. 

I verksamheten deltager såväl de med begåvnings- 
och utvecklingshinder samt deltagare med enbart 
rörelsehinder. För flertalet av deltagarna är detta den 
bästa eller enda möjliga träningsformen som är 
tillgänglig. Vi ser att verksamheten fyller ett angeläget 
behov och ger mervärde åt både Simklubben Elfsborg 
och deltagarna. Traditionsenligt hölls avslutningen 
för vårsäsongen ute i sjön Björken hos Borås 
vattenskidklubb med bad, fika och vattenskidor. 

Simklubben Elfsborg, Walter Angwald 
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Integrationssim 

Tyvärr har vi under 2022 inte kunnat genomföra vår 
fina verksamhet i samverkan med Bostäder i Borås  
samt Borås Stad då Asklandabadet har renoverats 
under hela året. 

Dock har vi fortsatt kunnat erbjuda simskolor inne 
på Borås Simarena med en kurs för enbart kvinnor 
och mixed grupp både under våren samt under 
hösten. Deltagarantalet har varit något lågt men 
intresset verkar mot slutet av året öka igen vilket är 
glädjande. Vi ser också att vi under 2023 behöver 
utbilda fler ledare för denna verksamhet så vi fortsatt 
kan leverera en kvalitativ och uppskattat 
simverksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser nu fram emot 2023, att vi kan komma igång 
igen i Fristad samt att öka antalet deltagare igen i 
våra kurser på Borås Simarena.  

Tack alla som deltagit och bidragit till denna så 
viktiga och fina verksamhet, deltagare, ledare och 
partners. 

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef 

 

Bidragsredovisning 

Simklubben Elfsborg har fortsatt under året varit 
aktiva i sökandet av olika bidrag och stöd för vår 
verksamhet. Borås Stad är fortsatt den största 
bidragsgivaren genom LOK-stödet, verksamhets- 
bidraget, grund- och lokalbidraget, säker och trygg 
förening samt ekonomiskt stöd för olika projekt och 
idrottsskolan.  

 

 

 

 

Idrottslyftet ger en hel del pengar tillbaka för 
utbildningar inom Svenska Simförbundet för våra 
ledare och tränare samt att olika mindre ekonomiska 
stöd getts för olika projekt och aktiviteter. 

SISU-idrottsutbildarna är fortsatt ett mycket 
värdefullt verktyg för oss som förening. Olika 
utbildningsstöd har getts genom olika ”lärgrupper” 
under året i våra verksamheter och kommittéer.  

 

 

SISU bidrar även med stöd för utbildningsmaterial 
och genomförandet av utbildningen ”Plattformen” 
för våra nya ledare som genom detta får en 
grundläggande ledarskapsutbildning samt stöttat oss 
med partnersträff med Nils Van Der Pool. 

En hel del bidrag och stöd har även getts för vårt 
jubileum SK Elfsborg 50 år där stora kostnader lagts 
på jubileumskrift, jubileumsvecka och jubileumsfest. 
Tack till RF SISU Västergötland, Beyond 
Communication samt Stema Specialtryck för ert stöd.  

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef 

 

 

 

 

 

Partners 

Huvudpartner – Sparbanken Sjuhärad 

 
Guldpartner – Ellos AB, Assemblin El AB, SPEED 
Group, RO-Gruppen och Bostäder i Borås 

Silverpartner – Intersport, Lindströms Bil, 
Knalleland och Speedo / Craft 

Bronspartner – Stema AB, Scandic Plaza Borås, 
Bockasjö, Balthazar, TKN Rör & Fastighetsservice 
och Borås Elhandel 

Samarbetspartners – Röda Korset, Streamcode, 
Quality Grand Borås, Syskonen Andersson, 
Connect, Svensons Hälsocenter, Adlit, STC, 
Riddarhälsan, Café Viskan, Borås Hockey, Borås 
Basket, SISU-idrotts-utbildarna, Borås Djurpark, 
Borås Tidning, Musiklagret, Gullkragen Konditori, 
Rammefors Konditori, Unilevel, Borås Simarena, 
Stadsparks-badet, Ulab IT Partner, Borås Energi 
och Miljö, Korpen Borås, OLKA Sportresor, Sven 
Eriksons-gymnasiet, Musiklagret, 
Erikslundsskolan, Kunskapsskolan, Parker och 
Jonas Colting 

2022-klubben – ovan nämnda guld, silver och 
bronspartners samt Riddarhälsan, Streamcode, 
Svensons Hälsocenter, Quality Grand Borås, Ulab 
IT Partner, STI International Trading AB, Café 
Viskan, Connect, Staples, Adlit AB, 7H-omställning, 
Beyond Communication, Syskonen Andersson, 
Omami, Fristads Plast, Viskadalens Åkeri AB, 
Lennarts Idrottspriser, Akisa, Borås Tidning,   
Cavini Management, STI International och 
Nordiska Textilakademin. 

Vår fina samverkan med Röda Korset har även 
fortsatt och vi har via vår verksamhet samlat in en 
hel del pengar och skänkt under 2022 till de 
behövande i tredje världen för rent vatten. 
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Vi har också under året nu kunnat genomföra våra 
så uppskattade partnersträffar igen. Vi har bl.a. 
besökt vår Guldpartners Bostäder i Borås, vår 
huvudpartners Sparbanken Sjuhärad samt haft ett 
event med en föreläsning av Nils Van Deer Pool på 
Konggresshuset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmärkelser 

En stor del av vår verksamhet drivs och utvecklas 
med hjälp av ideella insatser från våra medlemmar. 
För att visa uppskattning och ge en signal till alla 
simmare, ledare, funktionärer och volontärer har vi 
därför en rad olika utmärkelser som vi delar ut vid 
vår julfest och följande har erhållit utmärkelse 2022 

Årets ledare – Judy Abdelkareem/Kevin Söderqvist 

Årets simmare – Sofia Åstedt 

Årets funktionär – Magnus Böhrén 

Årets simmarförälder – Sara Lorén 

Årets Poolare – Tim Nageus 

Årets stjärnskott – Alma Strömberg 

Wengström Stipendiefond – ingen utdelning 

Extra utmärkelse – ingen extra utmärkelse 

Årets Lucia – Cornelia Sundqvist 

Utmärkelser som erhölls i samband med vårt 50 års 
jubileum och som delades ut på vår jubileumsfest 
den 19 november. 

Förtjänst DIPLOM-Ulrika Nilsson, Claes Andersson 
och Katarina Magnusson. 

Förtjänst DIPLOM och Förtjänstmedalj SILVER-
Walter Angwald, Carina Askengren, Kristian  

 

 

Wirfalk, Jan-Erik Selin, Bo Toresäter, Michael 
Malmström, Lars Paulsson, Lars-Owe Berglund, 
Helena Linderholm, Henryka Sokolowska, 
Christian Lundell och Martin Dahlqvist 

Förtjänstmedalj SILVER-Jonas Söderberg, Anna 
Paulsson och Marcus Orreving 

FÖRGYLLT Förtjänsttecken-Hans Johansson och 
Christer Johansson 

Förtjänstmedalj GULD-Mats Svensson 

SK Elfsborgs HEDERSPRIS-Lise-Lotte Andersson, 
medlem i 80 år. 

Simklubben Elfsborg fick också genom vår 
ordförande Carina Askengren ta emot Svenska 
Simförbundets stora plakett i GULD. Denna 
överlämnades av Ingemar Lundström från 
Medaljkommittén i Svenska Simförbundet. 

 

  Simklubben Elfsborg 50 år 

50 år som egen idrottsförening med flertalet 
jubileums-aktiviteter under året. 

Vår jubileumsgrupp bestående av Mats Svensson, 
Maria Nordin, Therése Engstrand, Kalle Wickström, 
Tommy Pedersen, Susanne Svärd och Jonas 
Söderberg har under året planerat och genomfört 
flertalet projekt och aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det största arbetet har varit att ta fram vår 
jubileumskrift ”SK Elfsborg 50 år” med texter, bilder 
och olika inslag samt fakta för denna. Här skapades 
en redaktion i samverkan med Beyond 
Communications som grafiskt styrt upp skriften och 
arbetet intensifierades under senare delen av 
hösten. Skriften blev inte klar under 2022 men finns 
nu att ta del av via vår hemsida samt kansli. 

Vi planerade också för en jubileumsvecka med en 
avslutande fest på Orangeriet i slutet av november 
som blev uppskattat. Under veckan genomfördes 
dagligen olika aktiviteter och uppvisningar i vår 
verksamhet samt medlemmar välkomnades till en 
utställning i vår klubblokal med tillhörande 
jubileumstårta och kaffe från Rammefors Konditori. 
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Veckan blev välbesökt och flertalet föreningar, 
förbund och organisationer kom för att gratulera 
föreningen. 

Jubileumsveckan avslutades sedan med en stor fest 
på Orangeriet för ca 130-140 inbjudna gäster och 
medlemmar. God mat varvades med tal, 
underhållning, musik av Emil Gullhamn, 
utmärkelser, dans och härliga möten mellan våra 
gamla som nya medlemmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack till alla som på olika sätt bidragit till vårt 
jubileumsfirande under året, det har varit helt 
fantastisk och minnesvärt. Tack också till Beyond 
Communications (Lisa Nelsson), Stema 
Specialtryck AB samt RF SISU Västragötaland för 
ert stöd och ekonomiska bidrag. 

För jubileumsgruppen, Jonas Söderberg sportchef 

 

 

 

 

Våra Ledare 

Stort tack till alla våra ledare och tränare som gör 
våran fina verksamhet möjligt genom att varje 
vecka kan komma ner och utveckla, barn, 
ungdomar och vuxnas simning, TACK! 

Samer Abdukshreif, Josefin Axelsson, Elsa Berge 
Kleber, Bálint, Deák, Yassin Debbarh, Nandor 
Debreceni, Louis Do, Lukas Engström, Christoffer 
Good, Elin Hårte, Judi Ismail Abdelkareem, Tina 
Jahanshahi Fard, Alva Janson, Alex Johannesson, 
Jovan Jordanov, Hugo Landerborn, Josef Mara, 
Martynas Martisauska, Ekatarina Mikhilova, Edvin 
Muratovic, Annie Nygren, Ubai Altiti, Mustapha 
Ahami, Laith Al Nabulsi, Ghaith Nabulsi, Cham 
Alsisi, Melker Andersson, Tova Andersson, Agnes 
Artman, Elias Askani, Tina Jahanshahi Fard, 
Abraham Oluware, Boglarka Papp, Tanya Qassim, 
Farzana Razaie, Hassan Sadeghi, Hossein Sageghi, 
Clara Sandberg, Klas Sandgren, Per Sandgren, Anna 
Moe, Katarina Magnusson, Izem Poyraz, Sikandar 
Rezai, Robin Palmér, Samir Panahi, Hamideh 
Saatchi Yazdi, Emma Igelström, Albin Lundell, 
Claes Andersson, Viktor Jönsson, Anes Cavka, 
Adam Paulsson, Johanna Pettersson, Alexander 
Berggren, Cornelia Sundqvist, Hanna Lilja, Signe 
Wahlberg, Alma Berge-Kleber, Alma Strömberg, 
Albin Svenneby, Astrid Lilja, Max Efraimsson-
Lindblom, Melina Eksell, Fiona Hermansson, 
Arsalan Kabiri, Freja Karlsson, Alva Näsström, B 
asheer Alazzawi, Saif Al-Bawi, Ali Abdulrahaman, 
Nelly Askengren- Stråhle, Linsu Axelsson, Ofelia 
Vaislagou Petersen, Alica Wejemark, Oscar Ystén 
Wejemark, Melissa Suntic, Fiad Avdija, Aleksia 
Sinani, Baraa Snoubar, Ebba Wahlberg, Klaus 
Waris, Elliot Olsson, Tim Nageus, Kevin Söderqvist, 
Simon Billberg, Walter Angwald, Alison Lind, Hugo 
Angwald, Malak Joumaa, Anders Svenneby, Fredrik 
Nero, Magnus Sundgren, Narin Gaphour, Helena 
Linderholm, Jan-Erik Selin, Bo Toresäter, Julia 
Karamovic, Joakim Sandström, Amanda Fors, 
Jonas Söderberg 
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Simklubben Elfsborg, Borås 
Klubbrekord 25m bana 2022 
Fetmarkerade tider är slagna under 2022 

 

 

 

Damer Herrar 
Namn Tid År Namn Tid År 

 

Fjärilsim 
50m Clara Sandberg 28.37 2021 Henrik Kraemer 24.45 2022 
100m Felicia Eriksson 1.03.54 2010 Henrik Kraemer 54.27 2022 
200m Felicia Eriksson 2.20.68 2010 Henrik Kraemer 2.02.02 2022 

 
Ryggsim 
50m Emma Varga 29.57 2021 Charlie Skoglund Macmillan 25.49 2022 
100m Emma Varga 1.03.92 2021 Melker Olsson 55.61 2018 
200m Anna Rosengren 2.20.27 1987 Melker Olsson 1.59.81 2018 

 
Bröstsim 
50m Matilda Stenberg 32.13 2021 Elliot Olsson 28.20 2019 
100m Sally Olsson 1.09.35 2022 Adam Paulsson 1.00.69 2019 
200m Sally Olsson 2.28.84 2022 Adam Paulsson 2.06.99 2019 

 
Frisim 
50m Sofia Åstedt 24.77 2022 Melker Selin 22.00 2017 
100m Sofia Åstedt 54.04 2022 Adam Paulsson 49.45 2019 
200m Sofia Åstedt 1.57.59 2022 Adam Paulsson 1.45.31 2018 
400m Thilda Häll 4.07.43 2022 Adam Paulsson 3.41.38 2016 
800m Thilda Häll 8.31.74 2022 Adam Paulsson 7.46.89 2018 
1500m Thilda Häll 16.15.68 2022 Adam Paulsson 15:11,13 2014 

 
Lagkapp Frisim 
4x50m SK Elfsborg 1.43.63 2022 SK Elfsborg 1.29.57 2017 

 Sofia Åstedt 25.24  Melker Selin 22.00  

Thilda Häll 25.38  Linus Johannesson 22.64  

Amanda Böhrén 26.33  Viktor Jönsson 22.53  

Clara Sandberg 26.68  Adam Paulsson 22.40  

4x100m SK Elfsborg 3.45.98 2021 SK Elfsborg 3.18.90 2017 
 Sofia Åstedt 54.99  Adam Paulsson 49.59  

Emma Varga 56.38  Melker Selin 48.64  

Thilda Häll 57.26  Viktor Jönsson 49.55  

Matilda Stenberg 57.35  Melker Olsson 51.12  

4x200m SK Elfsborg 8.12.68 2022 SK Elfsborg 7.21.89 2017 
 Sofia Åstedt 1.58.99  Adam Paulsson 1.46.66  

Emma Varga 2.05.37  Viktor Jönsson 1.50.73  

Amanda Böhrén 2.11.10  Melker Olsson 1.52.24  

Thilda Häll 1.57.22  Samuel Rudqvist 1.52.26  

 
Medley 
100m Sofia Åstedt 1.02.99 2021 Charlie Skoglund Macmillan 56.40 2022 
200m Anna Rosengren 2.21.53 1986 Adam Paulsson 1.57.72 2019 
400m Anna Rosengren 4.51.00 1991 Adam Paulsson 4.07.48 2019 

 
Lagkapp Medley 
4x50m SK Elfsborg 1.55.02 2021 SK Elfsborg 1.40.79 2017 

 Emma Varga 29.57  Viktor Jönsson 26.54  

Matilda Stenberg 32.14  Adam Paulsson 28.01  

Clara Sandberg 27.88  Linus Johannesson 24.62  

Sofia Åstedt 25.43  Melker Selin 21.62  

4x100m SK Elfsborg 4.13.23 2022 SK Elfsborg 3.45.46 2018 
 Alma Strömberg 1.05.11  Melker Olsson 55.61  

Sally Olsson 1.09.30  Elliot Olsson 1.02.57  

Sofia Åstedt 1.02.53  Samuel Rudqvist 56.28  

Thilda Häll 56.29  Anes Cavka 51.00  
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Simklubben Elfsborg, Borås 
Klubbrekord 50m bana 2022 
Fetmarkerade tider är slagna under 2022 

 
Damer Herrar 
Namn Tid År Namn Tid År 

 

Fjärilsim 
50m Sofia Åstedt 28.62 2020 Melker Selin 24.85 2017 
100m Felicia Eriksson 1.06.06 2010 David Reinholdsson 57.47 2021 
200m Felicia Eriksson 2.23.12 2010 Per Eriksson 2.05.55 1984 

 
Ryggsim 
50m Tilda Öman 31.23 2017 Michael Berntsson 27.27 2008 
100m Tilda Öman 1.07.00 2017 Melker Olsson 58.38 2019 
200m Anna Rosengren 2.23.68 1986 Melker Olsson 2.05.38 2021 

 
Bröstsim 
50m Matilda Stenberg 32.94 2021 Elliot Olsson 29.02 2020 
100m Sally Olsson 1.12.13 2022 Adam Paulsson 1.02.72 2021 
200m Sally Olsson 2.35.64 2022 Adam Paulsson 2.12.00 2021 

 
Frisim 
50m Sofia Åstedt 25.41 2022 Melker Selin 22.70 2018 
100m Sofia Åstedt 55.38 2022 Adam Paulsson 51.33 2017 
200m Sofia Åstedt 2.00.92 2022 Adam Paulsson 1.49.42 2017 
400m Thilda Häll 4.17.34 2022 Adam Paulsson 3.50.86 2017 
800m Thilda Häll 8.50.01 2022 Adam Paulsson 8.08.61 2015 
1500m Thilda Häll 17.06.81 2022 Adam Paulsson 15.48.99 2016 

 
Lagkapp Frisim 
4x50m SK Elfsborg 1.54.72 2022 SK Elfsborg (Forza) 1.35.81 2016 

 Ella Flyckt 28.52  Melker Selin 23.62  

Signe Wahlberg 28.92  Viktor Jönsson 23.65  

Alma Strömberg 28.18  Philip Carlsson 24.15  

Hanna Lilja 29.10  Linus Johannesson 24.39  

4x100m SK Elfsborg 4.02.97 2019 SK Elfsborg 3.27.08 2017 
 Sofia Åstedt 59.21  Adam Paulsson 51.63  

Linn Thid 1.00.85  Melker Selin 51.32  

Thilda Häll 1.01.27  Viktor Jönsson 51.08  

Matilda Stenberg 1.01.64  Melker Olsson 53.05  

4x200m SK Elfsborg 8.39.54 2022 SK Elfsborg 7.40.65 2017 
 Thilda Häll 2.05.49  Adam Paulsson 1.50.32  

Sofia Åstedt 2.02.50  Melker Olsson 1.55.85  

Signe Wahlberg 2.14.66  Alexander Berggren 1.57.86  

Clara Sandberg 2.16.89  Viktor Jönsson 1.56.62  

 
Medley 
200m Anna Rosengren 2.25.09 1984 Adam Paulsson 2.03.08 2021 
400m Anna Rosengren 4.49.62  Adam Paulsson 4.17.32 2019 

 
Lagkapp Medley 
4x50m SK Elfsborg 2.04.39 2021 SK Elfsborg (Forza) 1.47.52 2016 

 Agnes Holmblad 32.67  Viktor Jönsson 28.74  

Linnea Hyvönen 34.27  Philip Carlsson 29.54  

Elsa Sjöström 29.81  Linus Johannesson 26.11  

Amanda Böhrén 27.64  Melker Selin 23.13  

4x100m SK Elfsborg 4.30.30 2019 SK Elfsborg 3.48.21 2021 
 Tilda Öman 1.07.23  Melker Olsson 58.48  

Lina Maltesson 1.14.01  Adam Paulsson 1.01.82  

Tindra Aminoff 1.07.84  David Reinholdsson 56.83  

Linn Thid 1.01.22  Anes Cavka 51.08  

 


