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Dagordning
Vid Norrköpings Kappsimningsklubbs årsmöte den 28 april 2021 19.00
1.

Mötets öppnande.

2.

Fastställande av röstlängd för mötet

3a.

Val av: ordförande för mötet.

3b.

Val av: sekreterare för mötet.

4.

Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare.

5.

Mötets stadgeenliga utlysande.

6.

Fastställande av dagordning.

7a.

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.

7b.

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2020.

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.

Fastställande av medlemsavgifter.

11.

Fastställande av verksamhetsplan och budget
för kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

12a.

Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.

12b.

Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.

12c.

Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

12d.

Val av minst en revisor samt revisorssuppleant för en tid av ett år.
(i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

12e.

Val av minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
En av ledamöterna utses till ordförande.

13.

Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.

14.

Årsmötets avslutande.
Prisutdelningar:
• Bästa Kamrat
Val av ”Bästa Kamrat”, sker genom sluten omröstning.
• Göte Nilzéns minne
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Ordförande har ordet
Nu händer det!
Jag inleder med att uttrycka att 2020 har varit
ett oerhört positivt år när det gäller utvecklingsarbetet i klubben. Samtidigt går det inte
någon förbi att det varit ett lika utmanande år
med stor fokus på Covid-19 relaterade frågor
vilket gjorde ekonomin svårmanövrerad. Trots
detta så landade resultatet för året i linje med
budget.
Efter många års förberedelse av framtidens
NKK, det vi kallar NKK 3.0, så blev 2020 året då
vi accelererade genomförandet av dessa förändringar och moderniseringar. Vår vision är att
utveckla NKK till att åter bli en storklubb i Sverige. För att lyckas krävs utveckling av verksamheten och att kraftigt öka antalet aktiva, både i
bredden och i toppen.
De främsta tecknen som visar
på behovet av en
genomgripande
modernisering
av NKK är den ekonomiska strukturen och att
aktiva i verksamheten sakta men säkert sjunkit
de senaste åren.

- Lägga fokus på att öka sponsorintäkterna för
att möjliggöra framtida satsningar.
Vad gjorde vi under 2020?
Under året har vi arbetat med 3 huvudområden.
Digitalisering, effektivitet i organisation och
påbörjat en ledarskapsförändring.
Detta ser vi redan nu kommer att ge en balanserad tillväxt i verksamheten.
En klubbchef tillsätter vi för att säkerställa att
hela organisationen jobbar mot gemensamma mål, skapa ett nytt ledarskap och för att få
framdrift i förändringsarbetet.
Sport & Academy
Organisationen förstärker vi genom att tillsätta
en roll som fokuserar 100% på Sport & Academy
vilket är basen i
NKK:s strategi
samt arrangePlaton mang utanför
traditionell simtävling. Därtill har arbetet främst fokuserats på
att utveckla Blå Vågen och att modernisera alla
processer. Här ser vi att vi gjort stora framsteg
och vi är på helt rätt väg.

”Det enda beständiga är förändring”

Vad vill NKK?
- Satsning på Sport och Academy (f.d. Bredd och
kursverksamhet) för att öka antalet medlemmar och simkunnigheten i Norrköping. Detta
är även grunden för att på siktutöka antalet
simmare samt att få en bättre topp i Racing (f.d.
Tävlingsverksamhet)
- Bygga om Racing för att ge de absolut bästa
förutsättningar för de som vill satsa på att bli en
svensk elitsimmare.
Målet är att NKK återigen skall bli en toppklubb
i Sverige. (RF2025 & Simlinjen)
- Utveckla en organisation som arbetar mot gemensamma mål och som drivs i linje med NKK:s
grundvärderingar under utsedd klubbchef.
- Satsa på arrangemang för att fortsatt attrahera stora simtävlingar till Norrköping men
även skapa nya större lönsamma arrangemang
kopplat till vattensport.

Administrativt och inom kansliet
Tack vare digitalisering av våra administrativa
processer så har vi uppnått en effektivisering
av det dagliga arbetet. Detta låg till grund för
kansliets omorganisation vilket resulterar i att
vi kommer att möta de ekonomiska, strukturella och långsiktigt kvalitativa kraven som krävs
för att verkställa vår strategi.
Nytt klubbhus
Våra anställda behöver en god arbetsmiljö och
våra simmare har behov av att kunna träffas
innan och/eller efter träning. Renoveringen skapar en effektiv, behaglig och bra arbetsmiljö för
våra anställda och simmare. Huvudskälet till att
renoveringen påbörjades var av arbetsmiljöskäl,
men blev något bra för hela klubben.
Jag vill tacka alla sponsorer och medlemmar
som har gjort renoveringen möjlig.
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Varumärke
Vi har under året inlett en nylansering av NKK:s
varumärke bland annat med en uppdaterad
logotyp, nya namn på de olika simsektionerna
och tagit fram en modern kommunikationsplattform. Vi har påbörjat arbetet att bygga om
och förenkla hemsidan så att vi bättre kan möta
våra olika målgrupper och arbeta mer aktivt
med vår marknadsföring digitalt, både via webben och sociala medier.

Fortsatt arbete under 2021
Moderniseringsarbetet för att uppnå strategin
är påbörjad men långt ifrån avslutad.
Huvudfokus kommande år:
- Bygga ny modell för satsning på Racing som
lanseras hösten 2021
- Säkerställa rätt organisation långsiktigt inom
hela verksamheten
- Lansering av nya produkter inom Sport hösten
2021:
- Arrangemang - ”Himpa Pool Run” tillsammans
med Tjalve
- Parasimning för att möjliggöra simning för
personer med funktionsvariationer
- Open Water Swim för triathlon-, öppetvatten
simmare och likvärdiga
- Cross-Swim - En hybrid mellan crossfit och
militär vattenträning
- Vattenpolo
- Fokus på att öka sponsorintäkterna

Övrigt
2020 säkerställdes även att NKK arbetar med de
senaste tidtagningssystemen för våra tävlingar
genom att uppgradera vårt system samt utbilda
personal i den nya mjukvaran. Därtill har styrketräningsmiljön uppdaterats i en modernare
tappning.
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Klubbchefens reflektioner
Februari 2020 var månaden som jag tog vid
som klubbchef i NKK det var också i begynnelsen av Corona som man kallade det då.
Jag insåg ganska snart att saker och ting skulle inte bli som jag önskade utan nu var det att
förbereda sig för konstant förändring och ett
megaflexibelt tänkande.
”Tänk så långt utanför boxen du bara kan”
var ett uttryck som myntades när vi under
året planerade olika lösningar som skulle vara
anpassade för NKK Academy, Sport & Racing.
Tack vare Covid-19 har vi varit tvungna som så
många andra verksamheter tänka nytt och att
komma till insikt att tillbaka till normalt finns
inte utan det är tiden före Covid-19 och tiden
efter. Nya typer av tävlingar inom Racing som

ska vara Covid-19 säkrade har kläckts fram.
Många goda lösningar som vi kommer att använda framöver vid tävlingstillfällen.
I både Academy & Sport har vi varit tvungna
att anpassa oss efter alla restriktioner. Och
med det i ryggen så har NKK lyckats med att
lära fler barn och ungdomar att simma samt
njuta av vattnets härliga känsla under 2020.
NKK har 100 år på nacken och jag har tillsammans med min familj varit med på ett eller annat sätt under 50 av dom åren. Med detta har
jag upplevt många fantastiska stunder med
NKK och tänker skapa mer av det tillsammans
med er medlemmar framöver.
/Katarina Nyman

VÄRDEGRUND
NKK:s målsättning är att vara en professionell förening med positiv anda,
där alla ska känna glädje och trygghet samt behandla varandra med respekt.
Medlemmarna ska känna gemenskap och stolthet över att tillhöra NKK
samt vara goda föredömen för varandra och omvärlden.
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NKK Sport & Academy
Verksamhetsåret 2020 har varit ett omtumlande år på grund av Covid-19, men har trots det
varit lyckad. Vårterminen med styrning av Olga
Kosovskaya fortlöpte som vanligt.
Beläggning - VT
Simskolan 		
Träningsgrupperna
Vuxenverksamheten
Baby/minisim 		
Åbybadet 		

87%,
83%
76%
75%
70%.

Under sommaren bedrevs simskola runt om i
sjöar samt bassänger såsom Himmelstalund,
sommarträning samt intensivsimskola på
Centralbadet samt undervisning i flertalet sjöar.
Även samarbetet med SSS fortsatte med lyckade
resultat.
Inför terminsstart HT2020 arbetade man fram
en ny indelning av den tidigare så kallade breddverksamheten som nu fick namnen ”NKK Academy” samt ”NKK Sport”. Höstterminen kunde
starta som vanligt, och inleddes för instruktörer
med en kick off dag fylld med information och
utbildning ledd av klubbchef Katarina Nyman
och ny verksamhetsansvarig Isabelle Grahn.

inga insjuknade av instruktörerna. De sista fem
veckorna av terminen fick delar av verksamheten
utebli träning på grund av restriktioner. Detta
var simmare i Sport födda tidigare än 2005,
vilket påverkade hela seniorverksamheten samt
några simmare i Valen Äldre.
Under terminen lyckades beläggningen öka trots
pandemin.
Beläggning - HT
Simskolan 		
Träningsgrupperna
Vuxenverksamheten
Baby/minisim 		
Åbybadet 		

Terminen flöt på bra och vi lyckades göra undervisningen säker ur ett Coronaperspektiv, där få/

86%
83%
94%
82%
82%

För att öka simkunnighet under året utöver ordinarie verksamhet har man som tidigare bedrivit
skolsim för elever i högstadiet som behöver hjälp
att klara Vattenprovet. Ett samarbete med Portalen ägde rum under sommaren för att hjälpa till
att öka vattenvana bland vuxna.
Under hela året har ett omfattande arbete med
Blå vågen ägt rum, med syfte att skapa en bättre
anpassad samt mer modern klubb. Detta appliceras i praktiken under 2021.
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NKK Racing
Håkan Hertzman, Elitgruppens tränare, sammanfattar 2020.

Pandemi - Corona - Covid-19. Vår sommar. Året
kom ju att präglas av denna farsot, som inte
verkar ge med sig i första taget. Vi hann knappt
starta tävlingsåret innan alla tävlingar satte upp
skylten ”INSTÄLLT”

200 medley. Jacob Hellman var överlägsen 50
frisim. Han tog även brons på 50 ryggsim. Erik
Andersson knep bronset på 50 bröstsim. Guld
blev det även för killarna på 4x50 fritt. Jacob
och Erik kompletterades av David Ullstrand och
William Norén.
Innan det hann vi tävla i januari, februari och
I Linköping, där de yngre tävlade, hade Wilmer
första helgen i mars. Vi hade 5 Elitsimmare,
Jacobsson en storartad helg. Guld på 50 rygg,
som deltog på
100 fjäril, 50 och
Euro-Meet i Lux100 bröstsim och
emburg i januari.
200 medley även
Mycket fint startsyster Emmie
fält, med simmaJacobsson fick
re från 16 olika
MVH. SIMMARSVERIGE besöka prispalnationer. Sveriges
len. Guld på 100
Sarah Sjöström var det största namnet. Fina
bröstsim och fjärilsim, silver på 200 medley och
simningar av NKK:arna, där framför allt den
brons på 50 rygg. Guld tog även Livia Wåhlin på
yngsta deltagaren imponerade. Ebba Holgers50 ryggsim.
son slog flera av sina pers i långbana. 200 bröstsim imponerade mest.
Elitsimmarna hann även simma GP i Malmö
Bra simningar även av Emil Kernen, Victor Loinnan alla tävlingar ställdes in.
vinge och Sara Wallberg.
Sommarens mästerskap, SM, JSM och SUMVeckan efter tävlade NKK på NUSS i Örebro
SIM blev inställda, så i stället anordnades ett
(äldre) och Linköping (yngre). ƒven här med
Svenskt Riksmästerskap. Alla tävlade på hemmycket fina startfält. I den tuffa konkurrenmaplan och sedan sammanställdes alla resultat.
sen tog Ebba Holgersson silver på 100 och
Här fick NKK tre medaljörer.

”INSTÄLLT!”
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Jacob Hellman tog ett överlägset guld på 100
frisim i 14 årsklassen. Han tog även silver på
200 medley.

100 medley,
Emil Kernen 50, 100 och 200 rygg.
För att hålla motivationen uppe bland våra
simmare har vi genomfört ett antal KM på
hemmaplan. Här har det gjorts förvånansvärt
många fina simningar.
En stor eloge till alla våra simmare, som trots
det jobbiga läget, har hållit motivationen högt.
Vi har ju faktiskt aldrig haft så fina träningsmöjligheter som de senaste 5–6 månaderna.
När badet är stängt för allmänheten, så har vi ju
kunnat använda hela bassängen för våra grupper. Det har varit en hög närvaro.

JACOB HELLMAN

Ebba Holgersson tog guld på 200 medley i
15–16 årsklassen.

EMIL KERNEN

Elitgruppen
Håkan Hertzman

EBBA HOLGERSSON

Elit har under året bestått av en kärntrupp
på 7 simmare. Dessutom har vi haft 2–3 äldre
simmare, som kört lite mindre pass. I USA har
vi fortfarande Hampus Lovinge, som tränar och
studerar där under vinterhalvåret.

Emil Kernen blev tvåa på 100 ryggsim, både i
junior och seniorklassen.
Sara Wallberg blev sjua på 50 bröstsim i seniorklassen.
Tyvärr höll sig pandemin i fortfarande under
hösten och det var först i oktober vi kom i väg
och tävlade på annan ort. DM i Jönköping och
vårt eget arrangemang, Arena Knatte Cup blev
de sista tävlingarna innan höstens alla tävlingar
fick ställas in. DM gav oss följande mästare:

A-gruppen
Mats Sjöstrand, Olga Kosovskaya

Olga har under året utvecklat styrke- och landträningsbiten. Stora delar av gruppen har haft
en väldigt fin utveckling. Gruppen har bestått
av 14–16 simmare i åldrarna 14-18 år.

Ebba Holgersson på 400 medley.
Marcus Forsgren vann 50 fritt, 50 bröstsim och
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B-gruppen

Masters

Mats Sjöstrand, Olga Kosovskaya

B-gruppen har bestått av 12–14 deltagare.
Gruppen har tränat simning 4 gånger i veckan
samt landträning och gym en gång i veckan.
C-gruppen
Emil Kernen, Victor Lovinge

Masters är en grupp på 22 simmare som har
tränat under Olga framförallt under första
delen av året. Vartefter restriktionerna har
ändrats så har vi varit tvungna att ställa in all
verksamhet från födda 2004 och äldre vilket har
gjort att varken Masters eller någon annan typ
av vuxenverksamhet har kunnat bedrivits under
2020.

Under de båda Elitsimmarnas ledning har Dgruppen har utvecklats väldigt mycket under
året. Emil och Victor har gjort ett väldigt bra
jobb och visat stort engagemang. De har jobbat
mycket på teknik, flexibilitet och explosivitet
och det har blivit stora förbättringar där. Gruppen har bestått av 13-16 simmare i åldrarna 9-12
år.
E gruppen som till hösten blev D gruppen/Sara
Wallberg och Tova är en grupp med talangfulla
simmare. Fokus ligger på teknik. Gruppen har
bestått av 12-14 simmare i åldrarna 9-12 år.
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Arrangemang

2020 bjöd tyvärr på en hel del inställda arrangemang. Covid-19 pandemin skonar ingen.
På fronten inställt hittar vi NUSS och Tvärsim
och Examensim. Under året genomfördes det
dock ändå (kraftigt coronaanpassat) Arena
Knatte Cup under våren och hösten. Det blev ett
Tvärsim och Examensim. Innan total stoppet så
blev det med 3 st interna KM och Sprint KM. Inför sommarledigheten kördes ett RM i ute 50:an.

Himmelstadslundsbadet är en oas under sommaren för allt ifrån barnfamiljer, ungdomar och
pensionärer, vilket gjort att badet uppfyllt sitt
syfte och en viktig del av detta arbete har NKK
fullgjort genom att tillhandahållande av utbildad
personal.
Sports Camp - Inställt
I april månad fick NKK besked om att man hade
beslutat att ställa in Stadium Sports Camp 2020.
NKK är ansvarig för simsporten på Stadium
Sports Camp, Sveriges största sportläger & världens roligaste. Campen håller till på Himmelstalundsområdet. Totalt kommer ca 6 500 deltagare till sommarens fyra veckor i Norrköping och
23 st olika idrotter finns representerade.
Simningen finns med på tre av dessa veckor och
hade år 2020 0 st deltagare.

Himmelstalundsbadet
Under sommaren har NKK som brukligt stått för
personalen på Himmelstadslundsbadet. Personalstyrkan under året har gjort ett fenomenalt
jobb genom att ha bidragit till at Covid19 säkra
för alla badgäster. Vi fick hjälp från Norrköpings
kommun med en spärr för att räkna antalet badgäster samt att man tillsatte en säkerhetsvakt.
Under sommardagarna så har de 400 gästerna
som fått komma in njutit av sköna bad.
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Norrköpings Kappsimningsklubbs
Föräldraförening (NKK FF)
Styrelsen haft 8 protokollförda möten under det gångna året, med följande ledamöter: Anneli Norén,
Camilla Ballin Ullstrand, Magdalena Nyberg, Pernilla Borg Carrum, Linda Eidefors, Linda Gustafsson,
Michaela Runqvist, Lina Andersson, Linda Loftås och Ida Flanagan.
Från NKK deltar Kinna Nyman vid varje möte.
Hur tänker FF framåt?
Målet med FF är att stötta ekonomiskt så fort det
är möjligt att åka på träningsläger samt se till att
vi får till en bra kick off efter sommaren.

Efter en tuff start på 2020 där vi hade få medlemmar i styrelsen så har vi under året har vi
lyckats tillsätta alla platser i styrelsen och är nu
taggade att hitta sätt att stötta och peppa våra
ungdomar.

Vi har planerat inför år 2021 att ha en försäljning
under våren, vi har valt att satsa på New Body
denna gång. försäljningen går att genomföra
digitalt så den kan ske pandemisäkert.

Vi som finns i styrelsen har barn och ungdomar i
alla simgrupper inom racing.
Vad har vi i FF genomfört under 2020?
Under året som gått har FF bidragit med sommarjobb inom ”Håll Norrköping Rent” i samarbete med Norrköpings kommun. För femte året
i rad fick ungdomar ur NKK:s tävlingsgrupper
chansen att sommarjobba med att hålla rent på
Himmelstalund utanför badet och på det välbesökta fältet under 10 helger.
Dessvärre fick vi ställa in samtliga planerade
aktiviteter pga Covid-19 det enda vi genomförde
var en lite julklappsutdelning kopplat till Luciafirande utan Lucia i år.

Vi planerar även att ordna en klubbdag i samband med med något lov, där vi hoppas att alla
vill komma och delta.
FF har ett samarbete med Citygross, så när du
handlar där, spara ditt kvitto så får föreningen en
liten procent av den summan. Kvittona lämnas
till kansliet.
Hälsningar NKK FF
/ Lina Andersson, ordförande
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Styrelse 2020
Ordförande		

Mikael Bönnemark

Vice Ordförande

Anders Westerberg

Sekreterare		

Mari Jakobsson

Kassör			

Fredrik Holgersson

Ledamot		

Erica Ståhl

Ledamot		

Martina Hegestig

Ledamot 		

Patrik Andersson

Suppleant		

Jonas Mandorf

Suppleant		

Ulf Emerick

Revisor			

Johannes Karlsson

Valberedning		

Lars Bladh

Valberedning		

Matthias Jakobsson
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Förvaltningsberättelse för 2020
Norrköpings Kappsimningsklubb ORG.NR 825000-8250
Allmänt om verksamheten
Norrköpings Kappsimningklubb är en ideell
förening med hemort i Norrköpings Kommun.
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision och värdegrund med
särskild inriktning att bedriva simidrott samt
med särskild målsättning att:
• verka för simidrottens utveckling i
Norrköping vad avser såväl bredd som elit
• hos allmänheten väcka och underhålla
intresset för simidrotten
• främja god kamrat- och idrottsanda
• främja individens fysiska, psykiska och
sociala utveckling till såväl simmare som
ledare och samhällsmedborgare
• verka för hög simkunnighet i alla åldrar.
• Föreningen skall i sin verksamhet aktivt
verka för en dopingfri idrott.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret:
• Det har skett en stor omorganisation inom föreningen där vi nu står på tre ben: Academy, Sport
& Racing, i och med detta följer nu föreningen
helt RF:s strategi 2025 för idrottens framtid.

Antal medlemmar och åldersfördelning 2020:

• En större renovering av kansliet har genomförts, detta ses som en akut arbetsmiljöaktivitet.
Ventilationssystemet var uråldrigt, vattendragningen in i fastigheten var felaktig samt köket
innehöll ohyra. I samband med detta digitaliserades även verksamheten för att säkerställa möten
osv pga Covid-19. Detta möjliggör även en plats
för simmande ungdomar att vara på både under
Covid-19 då de ej kan röra sig fritt i badhuset
men även för framtiden.

ÅLDER

KVINNA

MAN

TOTAL

0-6 år

195

215

410

7-9 år

268

261

529

10-20 år

237

275

512

21-25 år

5

9

14

26-50 år

67

52

119

51 o ä

18

25

43

790

837

1627

Främjandet av ändamålet
Långsiktiga mål:
• Tillhöra toppskiktet av Sveriges bästa
simklubbar.
• Som certifierad simklubb vara det självklara
valet vid siminlärning.
• Vara en professionell arrangör av större
mästerskap.
• Satsa på en stabil och utvecklande verksamhet från babysim till vuxensim samt möjlighet
att erbjuda hälsa och motion.
• Aktivt arbeta för ett utökat vattenutrymme i
Norrköpings Kommun.

• Covid-19 påverkade föreningens aktiviteter
samt det ekonomiska resultatet stort under
året. Under våren pågick kursverksamheten
som vanligt dock med många avbokningar. För
Vuxen verksamheten samt ungdomar födda före
2004 var verksamheten helt stäng under hösten.
Under en period var även hela simhallen stängd.
För tävlingsverksamheten har det inneburit att
samtliga läger samt nästan samtliga tävlingar
blev inställda. Interna tävlingar har skapats för
att stimulera simmarna. Kanslipersonalen har
under året varit kottidspermitterade i olika omfattning med stöd från Tillväxtverket.
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Flerårsöversikt
Ekonomisk utveckling 2012 -2020
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Ekonomisk redovisning 2020
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Ekonomisk redovisning 2020
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Tilläggsupplysningar (Noter)
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Tilläggsupplysningar (Noter)
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Tilläggsupplysningar (Noter)

20

ÅRSREDOVISNING
2020
Norrköping 2021-04-06

Ordförande Mikael Bönnemark

Ledamot Erika Hagström

Vice Ordförande Anders Westerberg

Ledamot Martina Hegestig

Sekreterare Mari Jakobsson

Ledamot Patrik Andersson

Kassör Fredrik Holgersson

Suppleant Jonas Mandorf

Suppleant Ulf Emerick

Vår revisionsberättelse har lämnats
2021 . . . . . . . . . . . . . . . .

Revisor Johannes Karlsson
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Norrköpings Kappsimningsklubb, org.nr 825000-8250
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Revisionsberättelse (forts.)
Till föreningsstämman i Norrköpings Kappsimningsklubb, org.nr 825000-8250
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Budget
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Klubbmästare 2020
Bästa tävlingsresultat på respektive gren.

DAMER

HERRAR

Sara Wallberg

27,19

Marcus Forsgren

23,42

100 Fritt

Ebba Holgersson

59,88

Emil Kernen

52,48

50 Fritt
200 Fritt

Sara Wallberg

2,08,63

Jacob Hellman

400 Fritt

Ebba Bladh Hazard

4,35,96

Sergej Basov

800 Fritt

Ebba Bladh Hazard

9,52,18

Carl Bönnemark

9,31,37

Carl Bönnemark

17,52,39

1500 Fritt
50 fjäril

Sara Wallberg

29,87

Marcus Forsgren

2,00,86
4,27,12

25,31

100 fjäril

Ebba Holgersson

1,09,14

Hampus Lovinge

200 fjäril

Ebba Holgersson

2,38,09

Emil Kernen

50 rygg

Ebba Holgersson

31,27

100 rygg

Ebba Holgersson

1,10,50

Emil Kernen

56,44

200 rygg

Ebba Holgersson

2,25,18

Emil Kernen

2,01,14

50 bröst

Sara Wallberg

100 bröst
200 bröst

Hampus Lovinge

58,37
2,23,52
26,46

32,27

Marcus Forsgren

Sara Wallberg

1,11,62

Marcus Forsgren

1,04,51

Sara Wallberg

2,35,26

Erik Andersson

2,40,29

100 med

Ebba Holgersson

1,05,18

Marcus Forsgren

200 med

Sara Wallberg

2,19,78

Nikola Petrovic

2,16,81

400 med

Ebba Holgersson

5,08,89

Carl Bönnemark

5,10,60
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