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Inledning 
 

Tiden går fort när man har roligt, sägs det. Det stämmer säkert, men det behöver väl inte gå så himla fort, att 
man inte blir klar med en verksamhetsberättelse innan det är dags för nästa. Nytt år och nya utmaningar gör att det  
gäller att planera så författandet av föregående skrift ligger rätt i tid. Vad är då rätt tid? Förmodligen nu när vi 
kommit så långt, att man börjat vänja sig med att skriva år 2009. Vi kan nog alla konstatera, att det händer mycket 
på ett år, inte minst i Wisby Simsällskap. Vi är en förening med mycket go och framåtanda, vilket märks inte minst i 
vår breda verksamhet. Många nya rekord både personliga och Gotlandsrekord/Distriktsrekord har våra duktiga 
simmare uppnått under 2008. Vi gläds naturligtvis med alla som medverkar till alla framgångar.  

Efter några stapplande rader som inledning är det bara att kasta sig in verkligheten och göra en något sånär 
begriplig resumé av vad som förevarit under året.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse 

Ordförande Kjellåke Nordström 
Vice ordf Leif Söderdahl 
Kassör  Susanne Markvardsén 
Sekreterare Hans Juhlin 
Ledamot Pia Persson 
Ledamot Eva Sandin 
Ledamot  Per Söderström 

Sammanträden 

Wisby Simsällskap har under året hållit 9 protokoll-
förda sammanträden enligt följande: 
 
080115, 080219, 080318, 080415, 080519, 080617, 
080818, 081008, 081202 

SDF 

Wisby Simsällskap tillhör 
Gotlands Simförbund 
www.gotlandsim.se 

GSF 

Ombud vid Gotlands Simförbunds 
årsmöte:  
Representant från styrelsen WSS 
Susanne Markvardsén 

Wisby Simsällskap 
Skolportsgatan 4 
621 45 VISBY 
0498-21 22 00  tel och fax 
wss@gotlandica.se 
www.wisbysim.se 
Solbergabadet, Visby 
0498-26 96 65 
 

Revisor 

Lars Persson 
  
 

Valberedning 

Elsie Nordström, sammankallande, 
Hans Juhlin och Fredrik Persson 

Hedersmedlemmar 
(Fet stil är även hedersledamot) 

 
1.   G.W. Roos  1924 
2. Sven Montan  1932 
3. Sten Lindström  1941 
4. Sven Wahlberg  1947 
5. W.E. Wadner  1947 
6. Anders Calissendorff  1947 
7. Anders Attner  1949 
8. Karl-Sture Wickman  1958 
9. Harry Palm  1987 
10. Rune Fohlström  1988 
11. Kjellåke Nordström  1990 
12. Lars-Erik Larsson  1991 
13. Lennart Svennefelt  1991 
14. Dan Broddvall  1993 
15. Bertil Ödman  1994 
16. Elsie Nordström  1994 
17. Leif  Söderdahl  1994 
18. Rune Nyberg  1996 
19. Kurt Ullberger  1999 
20. Kjell Thuresson  2002 
21. Monica Westfält-Nilsson 2004 
22. Ida Sandin   2005 
23. Eva Sandin   2006 
24. Crister Persson   2006 
25. Gun Fohlström  2007 
26. Anette Hammarström 2007 
 

SDF 

Wisby Simsällskap tillhör 
Gotlands Simförbund 
www.gotlandsim.se 
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Medlemsredovisning 
alla medlemmar 

År 2008 2007 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal medlemmar 358 265 623 - 610 

Varav  betalande 287 219 506 81,2 % 492 

 

 

Medlemsredovisning 
aktiva medlemmar 

År 2008 2007 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal aktiva medlemmar 186 142 328 - 320 

varav under 12 år 73 62 135 41,2 %  

varav 17-20 år 6 5 11 3,1 %    

varav 5-7 år 20 18 38 11,6 %  

varav 7-12 år 65 54 119 36,6 %  

varav 13-16 år 16 14 30 9,2 %  

varav 7-20 år 87 73 160 49,2 %  

varav 12-25 år 28 24 52 15,6 %  

varav över 20 år 85 58 143 43,6 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 
träningsgrupp 

VT 2008 HT 2008 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Tävlingsgrupp 10 12 22 6 12 18 

Uppstickarna - - - 5 3 8 

Medley 14 10 24 15 10 25 

Crawl 14 9 23 12 4 16 

Ryggsim  25 7 32 19 13 32 

Sim o Lek 30 32 62 28 27 55 

Plask o Lek 9 15 24 10 16 26 

Handikappgrupp - - - - - - 

Simundervisning för vuxna  4 3 7 2 3 5 

Späckhuggarna (vuxensim) 1 6 7 2 7 9 

Vattengymnastik 67 4 71 61 3 64 

Morgonbadare, damer 18 0 18 21 0 21 

Morgonbadare, herrar 0 43 43 0 42 42 

SUMMA DELTAGARE 192 141 333 181 140 321 

Antal träningsgrupper   19   20 
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Könsfördelning

Män

42% Kvinnor

58%

 

Medlemsrekrytering och 
statistik   

Vi har gjort det igen, och igen! En liten ökning av 
medlemsantalet från 2007. Glädjande, att fler 
tycker att det vi gör är bra och att vi kan tillskapa 
plats för ytterligare intresserade. Allting går utom 
tennsoldater och små barn. Hmm! Vi har full 
förståelse för de som tycker att vi skall ta in ännu 
fler, men även för oss finns det ibland be-
gränsningar. Vi arbetar inte aktivt med medlems-
rekrytering, vi kan bara konstatera att vi gör vad 
vi kan för att tillfredställa behoven. Våra 
medlemmar är för oss en mycket viktig faktor 
som vi på alla sätt försöker var aktsamma om. 
Ibland blir det fel, men vi hoppas att alla känner 
sig välkomna. Simning, och vad som kan röra 
sig i detta gränsland, är för oss heligt, dock ser 
vi till hela människan och vad som känns bäst. Alla är välkomna. Det finns inga problem, det kan bara ta lite olika 
lång tid att genomföra. Alla kan lära sig simma, det kan förstås ibland ta en och annan timma. 
 

 

 

Könsfördelning    

42/58 så är fördelningen i % vad gäller män/kvinnor i WSS. Tydligen är det så att det är den fördelning som gäller 
mellan de olika könen. Vi har i flera år kört med siffrorna 42/58. Vi är dock öppna för förändringar, men vi lägger 
oss inte i själva processen. Vi kommer inte att försöka påverka det hela, här är det upp till de som kommer till oss, 
för dörrarna är alltid öppna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sammankomster  
Vi ser en ökning av antal sammankomster under 2008 jämfört med året innan. Delvis beror det på att vi har haft 
möjlighet att välkomna fler till oss och att vi har tillgång till fler ledare som välvilligt hjälpt till. Det är mycket 
glädjande. Engagemang från många är en förutsättning för att kunna växa. Då behövs det ingen växtnäring. 
Näringen kommer genom glada och inspirerade personer i vår omgivning. 
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Tävlingar 

Korta pers i Visby 19 januari 

Nytt år, nya tag(simtag). Året inleds med korta 
pers. Inte korta personer, utan korta sträckor i sim-
ning, men det förstår nog de allra flesta. 17 sugna 
simmare kom till start och klarade av 68 starter i 
Solbergabadets blå böljor. Inte mindre än 21 per-
sonliga rekord lyckades man prestera på denna årets 
första tävling. Bra med tanke på att det varit jul- och 
nyårshelg som kanske lett till att några höjt sin 
kroppsvikt med något annat än muskler. Nu är det 
bara att köra vidare. 

 

JSM i Uddevalla 31 januari-3 februari 

Uddevalla, vad gör man där? Simmar JSM bl.a. Vi 
skickade en av våra duktiga simmare, Adam 
Jakobsson, dit för att ge övriga en match i 
bassängen. Av 27 startande i 100 meter fritt hade 
Adam sjunde bästa tiden och tog sig till semifinal, 
med tiden 53.10. I finalen hamnade  han på en delad 
sjunde plats och tiden blev 52.29.  Han simmade 
även 50 meter fritt. Adam gjorde bra ifrån sig och 
visar att han hör hemma bland de främsta. Bra 
simmat. 

 

GP 1 i Jönköping 8-9 februari                
(50 m-bana) 

Grand  Prix låter väl fint? Det är det också tycker 
vi. En trio bestående av Adam Jakobsson, Daniel 
Cederqvist och Johnny Allestad for till Jönköping, av 
alla ställen. Nya rekord (gamla slagna): Adam 
Jakobsson slog Tord Thuressons rekord från 
851201, 200 fritt med tiden 2.00.39 (gamla tiden 
2.02.57)  Daniel Cederqvist slog Dan Thomssons, 
RIF, rekord från 780326, 100 bröst med tiden 1.10.70 
(gamla tiden 1.11.60). Dessutom satte Adam nytt 
gotlandsrekord på 100 fritt, tiden 53.96 och 50 fritt på 
tiden 24.74. Mycket bra gjort, Grattis!  

 

GP 2 i Uppsala  7 – 9 mars 

Denna tävling hade, förutom Sv. Landslaget i 
simning, lockat till sig ett flertal simmare från bl.a. 
Storbritanien. En av dessa simmare satte även ett 
nytt världsrekord under tävlingen. Det var ytterligare 
sju andra nationer med och tävlade. Onekligen tufft 
motstånd för våra killar Adam Jakobsson, Daniel 
Cederqvist och Johnny Allestad, vilka kvalificerat sig 
att deltaga. 

Vi åkte upp med morgonbåten den 7:e. Efter lunch 
och installation på vandrarhemmet i Uppsala var det 
dags att åka till Fyrisbadet för eftermiddagspassets 

försökstävlingar. Finalpasset för dessa försöks-
tävlingar genomfördes under nästa dags förmiddags-
pass o.s.v. Som medresande chaufför, alltiallo och 
åskådare var det en stor upplevelse att få tillfälle att 
se ett flertal av Sveriges och Europas bästa simmare 
live. Våra simmare gjorde mycket bra ifrån sig.  

Till sist kan chauffören bara instämma med alla 
som säger att det finns simmare som kan äta stora 
hamburgare med drivor av pommes som de sköljer 
ned med två liter läsk. 

Hans Juhlin 
 

 Glasriket  Cup i Växjö 8-9 mars 

53 personliga rekord i simning. 15 gotländska sim-
talanger tävlade i helgen i Glasriket Cup i Växjö. På 
71 starter satte de gotländska simmarna makalösa 
53 personliga rekord. -Det  blev lite ketchupeffekt! 
Det här hade jag aldrig trott, säger Rikard Lindberg, 
tränare i Wisby Simsällskap. Tre medaljer blev det 
också.  Hemse-simmaren Nanny Gahm-Strage, född 
1992,, vann brons i både 100 meter ryggsim och 100 
meter fjäril. Sara Nyberg, WSS, född 1992, kom trea 
på 100 meter ryggsim.  

 

Valborgsdoppet i Visby 19 april 

 Valborgsdoppet, då var det 200 starter med 54 
simmare i 20 grenar som gjorde upp om medaljerna. 
Två stycken gotlandsrekord blev det och det var 
Daniel Cederqvist på 50 meter bröstsim med tiden 
31.13 och Adam Jakobsson på 100 meter fjäril på 
tiden 58.64. Nu var simmarna riktigt i stöten 63 
personliga rekord på 200 starter presterade de 
tillsammans med Hemse-simmarna. Med sådana 
insatser vet man aldrig vad som kommer nästa gång. 
Med så många simmare så krävs det en hel del 
funktionärer som också skall hyllas.  

 

Proton Open i Värnamo 26-27 april 

Proton, en positivt laddad elementarpartikel, är 
ensam kärna i väteatomen och bygger tillsammans 
med neutroner upp alla andra atomkärnor.(Se vad 
man kan lära sig om man läser verksamhets-
berättelsen.) 

Jag tror, att Daniel Cederqvist var laddad med just 
proton, när han än en gång satte nytt gotlandsrekord, 
denna gång i 100 meter bröstsim med den nya tiden 
1.07.45. Vi bugar, vad gör Ni?   

Nu var det inte bara Danne som lyckades, nedan 
följer ett urval av det som hände i övrigt: Wisby SS 
deltog med 16 simmare i Värnamo. 20 grenar 
avgjordes per dag, de fem bästa i varje gren gick till 
final. WSS var i 13 finaler på lördagen och sju på 
söndagen och tog totalt 14 medaljer. Adam 
Jakobsson blev dessutom bästa simmare bland 



Verksamhetsberättelse 2008 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 6 - 

herrarna och WSS kom femma i klubbtävlingen. WSS 
tog fem guld genom Adam Jakobsson på 100 m 
frisim, 100 fjäril och 100 m ryggsim, Stina Juhlin på 
100 meter fjäril samt tog Nanny från Hemse ett guld 
på 100 m ryggsim. Adam tog silver på 200 m medley. 
Brons gick till Daniel på 200 m medley, Johnny 
Allestad på 100 m fjäril, Jakob Andersson på 100 m 
rygg, Stina Juhlin på 100 m frisim och  200 m medley 
samt Niclas Högberg på 200 m medley. Duktiga 
simmare har vi verkligen. 

 

Grand Prix 2008 i Stockholm 2-3 maj    
(50 m-bana)  

Daniel Cederqvist, 3 nya gotlandsrekord: 200 m 
bröst 2.39.10 (Dan Thomssons rekord från 1984), 
100 m bröst 1.10.50 och 50 m bröst 31.95. Adam 
Jakobsson gotlandsrekord 50 fritt, 24.56. Man må då 
säga, att det är drag under galoscherna. Bara att lyfta 
på badmössan och buga sig så djupt så man slår 
pannan i kaklet. Alla lyfter sig när man simmar mot 
kvalificerat motstånd. 

 

Wella Cup i Täby 31 maj-1 juni               
(50 m-bana) 

 Wella Cup genomfördes som tidigare i 
Tibblebadet i Täby. Tävlingen hade i år 27 delta-
gande simklubbar, med sammanlagt nästan 2000 
starter. WSS och Hemse var med på 80 av dessa. 
P.g.a. det stora antalet starter genomfördes tävlingen 
under fyra simpass som är fyra timmar + insimning 
en timme. 

Vi startade vår resa som vanligt dagen före första 
tävlingsdagen. Det här var nygamla tränaren Rikard 
Lindbergs första tävling i Stockholmsområdet sedan 
han återvänt som tränare i WSS. Rikard hade med 
sig 13 förväntansfulla WSS-simmare. 

Efter en odramatisk resa till Täby och ett snabbt 
besök vid simhallen installerade vi oss i två rum på 
Ungdomsgården i Täby centrum där vi hade vårt logi. 

Under tävlingen är det alltid lika roligt att se och 
höra hur våra simmare coachar fram sina kompisar 
till bästa möjliga prestationer. Framför allt våra yngsta 
simmare förbättrade sina personliga rekord under 
denna tävling. 

Tränaren Rikard var nöjd med sina simmares 
prestationer. Tråkigt är att vi var tvungna att åka till 
färjan i Nynäshamn utan möjlighet att delta i 
tävlingens sista simpass. 

Nytt gotlandsrekord blev det igen!  4 x 100 m fritt 
var grenen, tiden blev 3.50.54 och det var Robin, 
Daniel, Johnny och Adam som stod för den bedriften. 

Hans J. 

Energi- & Miljö-Cupen i Eskilstuna        
14-15 juni (50 m-bana utomhus) 

Visst låter det fint med ovannämnda namn på en 
simtävling. Axa Cup hette denna tävling förut, men 
något  har hänt, vet inte riktigt vad. Förresten spelar 
det ingen roll.  Det viktigaste är att det är en bra täv-
ling och att våra simmare ges möjlighet att göra sitt 
bästa.  Det var 14 simmare (11 från WSS och 3 från 
Hemse) som var i Eskilstuna och simmade med 
mycket goda prestationer. Tävlingen gick i  Parken-
badets 50-metersbassäng utomhus och de hade bra 
tur med vädrets makter, bara en rejäl skur på 
söndagen. Totalt tog våra simmare hem 11 medaljer 
på totalt 79 starter, det är riktigt bra! Bästa WSS-are 
var Adam Jakobsson med tre guld och två silver. Två 
av dessa medaljer innebar dessutom nya gotlands-
rekord, 26.91 på 50 meter fjärilsim och 59.92  på 100 
meter fjärilsim. Grattis!  Daniel Cederqvist  bärgade 
ett silver och ett brons, Niclas Högberg  tog ett brons 
och Hemses Nanny Gahm-Strage simmade in tre fina 
brons. Utöver detta gjordes en mängd personliga 
rekord och fina placeringar i den fina 50-
metersbassängen, mycket imponerande av alla våra 
deltagande simmare från Gotland!  

 

Östsvenska Mästerskapen i Linköping 
27-29 juni (50 m-bana) 

Daniel Cederqvist WSS och Adam Stumle (Växjö 
SS) deltog där.  Daniel satte i helgen nytt 
gotlandsrekord på 50 meter bröstsim. Det nya 
rekordet lyder på 31.91, vilket var en putsning av 
Daniels gamla rekord med fyra hundradelar. Denna 
tid räckte till en fjärdeplats. Daniel, som inte 
kvalificerat sig till SM,  åkte till Linköping för att testa 
sig mot SM-simmare och för se var han stod. Svaret 
var: Bra! På 100 meter bröstsim tog han en 
andraplats med tiden 1.10.53. 

 

SM i Norrköping 16-20 juli                      
(50 m-bana) 

Sim-SM i Norrköping har genomförts och på plats 
fanns flera gotländska simmare. Bland dem var 
Adam Jakobsson som fixade två nya gotlandsrekord. 
50 fritt med tiden 24.32 och 100 fritt och tiden 53 94. 
Han deltog också i 200 meter frisim i junior-SM och 
slutade där på plats 36.  

Ida Sandin som tidigare simmat för WSS men nu 
tävlar för Väsby, simmade lagkapp i frisim på 4x200 
meter. Resten av laget bestod av Josefine Lillhage, 
Petra Granlund och Malin Svanström. Men tiden 
8.09.81 tog de en överlägsen seger. Sitt Sverige-
rekord lyckades de dock inte förbättra.  

 



Verksamhetsberättelse 2008 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 7 - 

Höstpers i Visby 6 september 

 Så var det äntligen höst, vilket medför att vi kan 
köra igång säsongen med ett traditionsenligt 
höstpers. Visst är det roligt att vardagen kommer ifatt 
en så att allt blir som vanligt. 24 förväntansfulla 
WSS:are och en HBK:are kom till start denna tidiga 
höstdag. När de väl kommit i vattnet så slog de till 
med att sätta 39 pers på 91 starter. Det är lika bra 
och visa var skåpet skall stå från början. 

 

Solberga Open i Visby 27-28 september 

Det var 185 simmare från åtta  olika klubbar som 
deltog i tävlingen på Solbergabadet i Visby. Väsby 
SS, Hvetlanda SS, SK Ena, Ösmo SS, Skuru Sim 
och Värnamo SS från fastlandet och Hemse BK o 
WSS från Gotland. Många fina insatser av simmare, 
ledare, funktionärer och publik gjorde detta 
jubileumsevenemang till en minnesvärd simupp-
levelse. Tack alla Ni som var där!  

”Det har gått fantastiskt bra för Wisby Sim-
sällskap”, det säger vår tränare Rikard ”Picko” 
Lindberg när han står vid bassängkanten och ser 
sina simmare sätta nya personliga rekord på löpande 
band. Bland rekorden blev det också ett nytt 
gotlandsrekord. Det var Adam Jakobsson  som sam 
100 fjäril på tiden 57.90. -Alla har höjt sig extremt och 
vi har vunnit alla lagkapper, säger Rikard.  

Ida Sandin (f.d. WSS) är tränare för en grupp 
ungdomar från Väsby. ”Det är jätterolligt  och ung-
domarna tycker det är kul att komma hit”, säger hon. 
Ida tränar sina simmare tre gånger i veckan och 
tränar själv 14 gånger i veckan, elva simpass och tre 
styrkepass. Hon är också ansvarig för projektet 
Vattenprovet i Väsby Där jobbar man med årskurs tre 
till fem med målet att barnen skall kunna simma 200 
meter varav 50 meter på rygg. ”Klarar de inte det får 
de komma till vår simskola”, säger Ida. Vattenprovet 
har resulterat i att Väsby är Sveriges mest 
simkunniga kommun. För Idas del väntar SM i slutet 
av november samt världscupen, också den i 
november, närmare bestämt 11-12:e.   

 

Sum-Sim regionsfinal  i Haninge           
24-26 oktober 

Våra åtta gotländska simmare (7 WSS & 1 Hemse) 
gjorde mycket bra insatser och resultat i  
regionsfinalerna i Torvalla simhall i Haninge. De 
gjorde sammanlagt 27 individuella starter och en 
lagkapp och det blev hela 21 personliga rekord 
inklusive en fin putsning av det drygt 22 år gamla 
gotlandsrekordet på herrarnas 200 m rygg! Det nya 
rekordet lyder 2.16.42, grattis Niclas Högberg! 
Tidigare innehavare av rekordet var Johan 
Rydqvist, det sattes 860201. Detta fina resultat 

innebär även att Niclas kommer med riksfinalen som 
trettonde bästa man på distansen för herrar 15-16 år 
i Sverige.  

 

 

DM i Visby 8-9 november 

WSS  stod som värd för årets DM-tävlingar i 
Solbergabadet och de blev, som så många gånger 
förr, en härlig match för alla simmare som deltog. 204 
(!!!) starter och 107(!!!)  personliga rekord under två 
dagar är inget dåligt resultat kan man påstå.  Vid 
DM:ets första dag, med pass 1 och 2, bjöds det på  
många fina resultat, bl.a. tre nya gotlandsrekord.  
Daniel Cederqvist slog till två gånger. På 200 m 
bröstsim raderade Daniel ut Jonas Perssons rekord 
från 2003 med nya tiden 2.31.11. På eftermiddags-
passet putsade Daniel sitt eget rekord på 50 m 
bröstsim från april i år med nya tiden 30.88. Även 
Adam Jakobsson var i rekordtagen och satte nytt 
gotlandsrekord på 100 m medley med tiden 1.00.01, 
också det ett rekord som Jonas Persson innehaft. 
Utöver dessa herrars gotlandsrekord sattes en 
mängd personliga rekord av övriga simmare från 
WSS och HBK.  

DM:ets andra dag fortsatte i samma fina stil med 
många personliga rekord av simmarna. Adam 
Jakobsson putsade även sitt tidigare distriktsrekord 
på 50 m fjäril sedan februari 2007 med den nya tiden 
26.04. Tävlingsledningen tackade alla simmare, 
funktionärer och publiken för ett väl genomfört 
distriktsmästerskap 2008  

 

 

 

 

 

 

World Cup Eriksdalsbadet i Stockholm 
10-12 november 

Vid årets WC i simning hade vi glädjande nog med 
en simmare från Gotland. Det var Daniel Cederqvist 
som hade blivit anmäld och uttagen på 50 och 100 m 
bröstsim. På den korta distansen, 50 bröst, missade 
han tyvärr målgången, så tiden räckte inte till att 
kvala in till SM, men det blev ändå ett nytt 
gotlandsrekord på tiden 30.44. Även på 100 m bröst 

Detta hände för 10 år sedan.  
Solbergabadets vara eller icke vara fortsatte att 
förbrylla. Den sista turen nu var att badet skulle 

stängas inom två veckor. 
Och 

Jenny Ellebring och Mårten Hansson tog 
sammanlagt 20 medaljer vid DM i simning. 

Ur ”GT 18 april 2008” 
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slog han sitt eget gotlandsrekord, 1.07.43, men inte 
heller här räckte det till att kvala in till SM. 

För fjärde året i rad hade jag blivit uttagen till att 
vara funktionär. Jag blev placerad som backup-
tidtagare på bana 2. Det går åt en hel del funktio-
närer vid en världscup. Man tävlar på åtta banor och 
för varje bana så finns det två tidtagare och två 
vändningskontrollanter. Till detta så tillkommer fyra 
bandomare och två vändningskontrollantledare och 
dessutom starter och tävlingsledare. De nya 
startpallarna från Olympiaden i Peking bidrog nog en 
del till att det slogs ett antal rekord. På bana två fick 
vi glädja oss åt ett världsrekord och ett svenskt 
rekord. 

Detta var första gången som man använde ett 
antal undervattenskameror för att kolla att det inte 
blev några felaktiga diskningar. Det fanns 20 kameror 
utplacerade på botten av bassängen. I ett rum på 
sidan om arenan fanns det ett stort antal skärmar där 
man kunde följa varje lopp. Tävlingsledaren hade via 
mikrofon kontakt med den ansvarige och denne 
kunde verifiera att vid en ev. diskning, att den var 
korrekt. Men detta var ett första försök så han kunde 
inte ändra någon diskning. Den här anläggningen 
kommer att användas vid VM, EM, OS och WC i 
fortsättningen. 

Leif Söderdahl 
 

Aquarapid International i Stockholm     
14-16 november 

I helgens simtävling Aquarapid International som 
simmades i Sveriges nationalarena Eriksdalsbadet 
gjorde de gotländska simmarna från WSS och HBK 
mycket bra ifrån sig bland de drygt 1000 deltagarna i 
40-årsjubilerande Aquarapid som arrangeras av 
Stockholmspolisens IF/Polisen Sim. Våra simmare 
stod för ett 60-tal personliga rekord, tre finalplatser 
och ett imponerande brons av Niclas Högberg på 100 
m rygg på nya personbästatiden 1.03.53!  

 

Sum-Sim Riks i Stockholm                      
22-23 november 

Niclas Högberg deltog, men lyckades inte fullt så 
bra som han själv önskade. Bra gjort att över huvud-
taget komma så långt. 

 

Sjöhästen i Hemse 23 november  

Sjöhästen, simtävlingen för de yngsta, har 
genomförts i Hemse simhall under söndagen. 53 
simmare från HBK och WSS kom till start, trots att 
vintervädret slog till med full kraft. Att det är 
snöoväder i  samband med att Sjöhästen skall 
genomföras hör liksom till traditionen. Simmarna 

satte inte mindre än 94 personliga rekord på 249 
starter. Det är bara att gratulera simmarna och 
konstatera, att det är en sport som inte backar för lite 
dåligt väder. Bra tävling för de som är på gång och 
behöver lite tävlingsvana och där det viktigaste inte 
är att vinna. Här kämpar man för att förbättra sina 
egna personliga rekord.    

 

SM i kortbana Eriksdalsbadet Stockholm 
26-30 november 

Gotländskan Ida Sandin, men numera tävlande för 
Väsby, har haft en fantastisk helg i Eriksdalsbadet 
där SM avgjordes. Sju distanser blev det för henne 
och alla slutade med medalj (två guld, fyra silver och 
ett brons). 400 medley: Silver. 4x100 frisim: Guld. 
400 frisim: Silver. 400 frisim: Silver. 4x100 medley: 
Silver. 4x50 frisim: Silver. 200 medley: Brons. -Det 
känns riktigt bra, säger hon. Dessutom är hon bland 
de främsta i landet. Landskapsuppdrag mm! Stort 
grattis! 

 

Luciadoppet i Visby 6 december 

Tyvärr inget Luciadopp i år p.g.a. att tillgången på 
funktionärer inte räckte till. Synd, men det kanske får 
bli en tankeställare till Er alla som funderar på att 
utbilda sig. Som en följd av detta så får Lucia doppa 
sig någon annanstans innan hon träder i tjänst den 
13:e för att sprida ljus och värme i vintermörkret. 

 
Ovannämnda är kanske inte det allra 

nödvändigaste i tillvaron, men visst ger det en viss 
tillfredsställelse när man lyckas med något som man 
föresatt sig. Tävlingar bryter av från den vardagliga 
träningen och ger snabbt besked om hur man står sig 
i konkurrensen. Tänk, en  dag kan Du stå överst på 
prispallen före Therese Alshammar, Lars Frölander 
och allt vad de heter. 

 

 

Läger 

Läger på Åland  22-26 februari 

Drygt 20 unga adepter från WSS och HBK 
lämnade en Ö till förmån för en annan Ö. Vi lämnade 
Gotland tidigt den 22:a och kom tillbaka sent de 26:e 
februari. Där emellan var vi i Godby simhall på Åland 
för ett träningsläger. Mycket båt och buss blev det. 

 Simhallen där är samma arena som sim-
tävlingarna kommer  att gå i under NWIG 2009. En 
mycket fin anläggning som våra simmare trivdes bra 
i. Ledare för alla dessa ”hulliganer” var Rikard 
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Lindberg, Jakob Werner, Kerstin Nyberg och  Fredrik 
Persson.  

 Nu var det snälla och beskedliga individer som 
intog Godby, kanske det beror på att Fredrik är 
polis?!?  Nej, så var det naturligtvis inte, de är alltid 
snälla och beskedliga. Förutom simmarna och 
ledarna så följde även två gamla gråhåriga gubbar 
med på resan. Det var Leif och Kjellis, vilka hade en 
del uppdrag som det har berättats om efter 
hemkomst.- Ja, det går nog bra det här! -(Skall läsas 
med finsk accent). 

 
Nedan följer några spridda skurar från simmarna 

och hur de upplevt lägret: 

 Jag tycker läget varit väldigt kul och 
bra… 

 Ledarna skötte sig också väldigt bra … 

 Passen var bra (jobbiga) och genom-
tänkta … 

 Morgonpromenaden den var super … 

 Maten var perfekt … 

 Yogan på kvällen var avslappnande och 
lugnande … 

 Ett väldigt jobbigt läger! Skönt att resan 
var så pass organiserad … 

 Kommer inte på någonting dåligt. 
Passen var superbra … 

 Ett av de bästa och jobbigaste läger jag 
varit på … 
 

Sammantaget var 98,7% positiva till lägret, de 
1,3% som inte tycker som majoriteten skall vi 
naturligtvis lyssna på så vi kan bli 100%-iga till en 
annan gång. Vi kan väl säga som så, att de sista 
1,3% kanske inte riktigt menar något illa, men 
uttrycker sig fel. Stalin sa någon gång – Demokrati är 
bra, men kontroll är bättre(?!?!). 

Ja det var en kort resumé från lägret. För att vara 
ett ö-land så är Gotland (Gott-land) bättre än  

Å-land  och Ö-land, eller hur?    
 

Läger i Hemse för stora och mindre        
1-2 maj 

Drygt 20 simmare under ledning av Jacob Werner, 
Pernilla Thuresson och Rickard Lindberg m.fl. intog 
under några dagar Hemse-badet för att få en duvning 
i simningens ädla konst. Bra träning, bra mat, bra 
boende gjorde minilägret till ett mindre äventyr. Skönt 
att komma hemifrån även om de inte är långt från 
hemmets lugna vrå. Med tanke på vad en del 
storätare sätter i sig så märks det säkert på 
föräldrarnas middagsbord på hemmaplan. 

 

Träning 

För en del detta förhatliga ord, men som ändå är 
så nödvändigt. Det är bara att beundra 
tjejerna/killarna som satsar hårt, inte bara på 
plugget(?),  utan faktiskt offrar ett antal timmar för att 
förbättra sig, om inte annat sig själva. Sen är det ju 
rätt skönt att vara lite bättre än kompisarna. 
Dessutom mår man ju bra av denna drog.  Det finns 
tusentals olika sätt att undvika träning, men ett fåtal 
till framgång. De allra flesta är mycket duktiga i sin 
träning och det skall Ni ha stort beröm för. 

Tack till alla duktiga tränare/ledare och allt vad Ni 
har för uppdrag i föreningen. Alla behövs och det Ni 
gör är oerhört värdefullt. Vi hoppas att Ni känner att 
Ni gör nytta inte bara för Era egna barn utan för hela 
mänskligheten. Stora ord men så är det. 

Tävlingsgruppen for till Roma april-juni för lite 
extraträning i Romabadets lilla goá bassäng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 En del av ett  träningsprogram för Wisby Simsäll-

skap från sommaren 1923 såg ut som följer:  

 Juli 10,  50 m fritt simsätt. Raka hopp, 1 sats 
och 1 språng från kand. och mag. 

 Juli 13, 50 m ryggsim. Raka svikthopp, 2 sats 
2 språnghopp. 

 Juli 17, 100 m bröst. Varierande hopp. 
………… 

 
Ja, så kan det se ut under några dagar. Tänk 

också på att det var utomhus man tränade och att 
temperaturen inte låg på 27-28 grader som Ni är 
vana med! 

 

 

Morgonbadarna 

Morgonstund har guld i mund, heter det ibland. 
Detta har ett gäng killar (herrar) och tjejer (damer) 
som, en del, har några år på nacken, tagit fasta på. 
Upp tidigt (fem på morgonen, jo det är tidigt) för att 
motionera med bl.a. simning. Namnet Morgon-
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badarna kanske inte speglar hela verksamheten. De 
flesta av herrarna som ingår har faktiskt gympa som 
enda aktivitet på motionssidan medan damerna 
endast håller sig till simningen.  Efter väl förrättat  
värv smörjer man kråset på Märta´s Café (välkänt fik 
nära Solbergabadet).  Hur som helst så ser de ut att 
trivas. Elsie och Eva ser till att de kommer in på 
morgnarna och passar på att själva simma också. 

Simskola för Vuxna, våren 2008 

Erika Nilsson och Ulrika Ekström tog över 
simskolan den 25 februari. Håller på april ut. Hösten 
osäker eftersom tjejerna då troligen åker till 
fastlandet. Avslutning i klubbstugan den 4 maj där 
deltagarna själva ordnat med mat. Elsie och Åsa 
inbjudna. Vi var 10 st. Aina och Zohreh hade fixat 
kajpsoppa, gratäng, tårta mm. Allt jättegott. Skönt 
väder, vi satt ute och drack kaffe. Erika och Ulrika 
blev uppvaktade av deltagarna och även Elsie och 
Åsa fick varsin blombukett (överraskande). 
Deltagarna fick diplom som Elsie gjort. 

/Elsie 

Simskola för Vuxna, hösten 2008 

Anna Paulsen, tillsammans med vattengympa-
utbildade Katarina Krusell tog hand om vuxen-
simmarna under höstterminen. De började den 20 okt 
och höll på t.o.m. 8 dec. Försökte få med två nya 
men en blev sjuk och den andra fick arbete som 
hindrade. Kvar i gruppen var 6 st. som varit med 
tidigare. Ville inte ta in flera nya eftersom det var 
osäkert med fortsättning på våren. Avslutningen hölls 
i ”Badhuset”. De bjöds på kaffe och frallor som Elsie 
fixade. 

/Elsie 

Vattengympa 

Vårterminen 2008 var Gunilla Lauström ensam 
ledare. När hon var borta fick vi jaga medhjälpare 
bl.a. från Korpen.  Lite tufft att vara ensam. 

Hösten 2008: Gunilla har fått en medhjälpare till 
vattengympan. Det är Anna Ericson som Elsie 
träffade på, en morgon på Solbergabadet och av en 
händelse framkom det att hon var intresserad av 
vattengympa. Hon tar nu vattengympan varannan 
vecka. Har ej gått utbildning men är intresserad  om 
det blir någon sådan. Arbetar som gympalärare på 
Elfrida Andrégymnasiet och spelar fotboll i P18:s lag.  

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Späckhuggarna 

Att vara en ”Späckis” är något stort. Inte så att alla 
är speciellt stora, utan bara vetskapen om att vara 
bland dem stora. Tänk att få vara bland dem som har 
livslång erfarenhet även om de inte alltid  är dina 
förebilder som  simmare. Jag menar, att både stora 
och små kan delta och simma efter egen förmåga 
och behov. Behoven är många: Minska i omfång, 
minska i vikt, bli större (mer muskler), bättre 
kondition, gemenskap, ha trevligt, komma 
hemifrån(?). Ja, som Ni ser finns det mycket på plus-
sidan. På minussidan finns egentligen ingenting, så 
det är bara att slå till (här får man faktiskt lov att slå 
till). När det gäller förmåga så kan alla, så kom inte 
med några undanflykter. 

 

 

 

Start ”smågrupperna” och 
”träningsgrupperna” 

Vid tränarmötet den 16 jan. gjordes en del 
uppflyttningar i grupperna samt togs det  in ca 30 st. 
från väntelistan. Det blev bl.a. en helt ny Sim1:a. 
Kerstin Nyberg hade skrivit lite träningstips att tänka 
på som tränare bl.a. ”Se alla barn”, ”ge beröm”, ”ha 
roligt” m.m. Mycket tänkvärt som alla ledare bör ta till 
sig. Vårterminen startade den 26 resp. 27 januari.  
Våravslutningen den 17 maj blev som vanligt vid 
Klubbstugan.  

Inför höstterminen hade vi ett tränarmöte den 5 
augusti. Gick igenom  nya riktlinjer, ”Mål enl. Sv.Sim-
förbundets Simlinje”, dessa följer simmärkena. Det 
har varit problem med ledare men vi fick ihop det till 
slut. Nya ledare från simmarledet blev Jakob A., 
Niclas H., Philip och Jacob U. Kul att de är med, det 
är bra för oss och säkert även lärorikt för dem själva. 
Dessutom har vi kvar sedan tidigare simmarna Stina, 
Caroline och Sofia samt flera av övriga tränare från 
våren och alla gör ett jättebra jobb. Ny ledare även 
Sila Sukulu, 20 år. Kommer från Stockholm och 
pluggar på Högskolan, arkeologi. Han är med under 
hösten 2008. Ytterligare barn från väntelistan 
plockades in men den fylls på hela tiden och är 
konstant runt 200 st. 

Start höstterminen 30 resp. 31 augusti. Avslutning 
med lucia den 13 december. Stort tack till alla som 
jobbar med grupperna. 

/Elsie 
 

Ett stort fång rosor 
vill vi ge till våra fantastiska vatten- 
gympaledare Gunilla och Anna. 
Tack för en trevlig termin! 
Söndagstanterna i badet 
 
 
”GA, GT 10.12.08” 
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Försäljning  

Man behöver aldrig ha problem med vad man skall 
göra i helgerna. Oftast har det varit Eva och Elsie 
som har turats om att ta ”passen” lördag och söndag 
mellan kl. 09.30-14.00. Några gånger har vi haft ett 
par andra som hoppat in och tackar för det. Det 
behövs någon där, i första hand på söndagarna, då 
det skall handlas simmärken, simglasögon, tröjor mm 
samt skall det svaras i telefon och letas efter 
kvarglömda grejer. Statistik skall det vara i alla led. 
Badet vill veta hur många deltagare det är i varje 
grupp så det får man också komma ihåg att kolla och 
skriva upp.  På lördagarna är det lite större barn som 
tränar och då blir det inte samma aktivitet, det 
kommer inte så många föräldrar med då. Annars är 
det en viktig plats med tanke på kontakten mellan 
klubben och föräldrar/barn. Tack till Er som ställer 
upp när det kniper. 

Elsie 
 
 
 

Inköpsdag Intersport 6 september 

I september, precis i början på simterminen, 
inbjöds till inköpsdag på Intersport, Bingers Kvarn. 
Det blev en hel del specialerbjudanden under dagen, 
bl.a. Speedo-produkter till specialpriser. Kravet för att 
utnyttja erbjudandena var att man skulle vara 
medlem i Wisby Simsällskap. Många kom och 
handlade eller gjorde beställningar. Vi tackar Thomas 
Berglund med personal för trevligt bemötande. 

 

 

 

Simmärken 

Visst är det härligt med alla märken? Det finns 
snart märken för allt möjligt. Vi koncentrerar oss på 
det som ligger oss närmast om hjärtat. Märken som 

har anknytning till vatten, eller vad man utför i vattnet. 
Ge Era barn gärna ett simmärke, men se till att de 
uppfyller de krav som ställs. Det är bara att lura 
barnen om de får märket utan att ha presterat. 
Märken är förresten inte bara för barn, vuxna kan 
mycket väl pryda rockslaget med något som visar att 
man gjort något bra. Baddaren, silvergrodan, 
simborgarmärket (som fyller 75 år 2009) eller någon-
ting annat ur vårt rika utbud. 

Julmarknad – Lucia 13 december 

Denna gång blev vår julmarknad och luciafirande 
på själva luciadagen. Vi började som vanligt på 
morgonen vid klubbstugan med julgransförsäljningen 
ute och övrig försäljning inne i stugan. Vi hade i år ett 
antal jul- och barnböcker från Bokia som vi fick sälja i 
kommission. Så vi tjänade en slant på det.  

På eftermiddagen på badet började det med den 
sedvanliga defileringen där alla grupper deltog. 
Uppvisningarna följde därefter och avslutades med 
de stora simmarnas skämthopp. 

Nytt för i år när det gällde lotterierna så hade vi i 
förväg gjort i ordning vinstplanen. Man fick efteråt gå 
till receptionen och kolla om man vunnit. Vi slapp i 
och med detta den långdragna lotteridragningen. 

Efter pausen hade vi i år fått ”Adolphe Sax”, en 
saxofongrupp, som 
spelade under ledning 
av Ronnie Bogren. I 
gruppen ingår två av 
våra simmare Jakob 
Andersson och Silas 
Lindqvist-Orusild samt 
Richard Påhlsson och 
Sune Levin. 

Avslutningsvis kom 
luciorna Caroline Krook 
och Ronja Söderström 
med följe. Som vanligt 
en högtidlig avslutning.  

Tack till alla som hjälpt till så att vi har kunnat 
genomföra detta även i år. 

Elsie 

 

Utomhusbaden 

Det är något visst med bad tycker vi, så därför 
flyttar vi utomhus när sommaren kommer. WSS  
driver utomhusbaden Melonen och Terra Nova i 
Visby. Gotlandshem äger och arrenderar ut dessa två 
bad sedan ett 10-tal år tillbaka.  

Det spelar egentligen ingen roll vad det är för 
väder eller årstid. Bada både kan man bör man.  En 
del vinterbadar, vilket kanske är överkurs, men i 
övrigt så funkar det för de flesta. 

BAD ÄR HÄLSA – HÄLSA OFTA! 

Röda rosor till de som fixade den roliga avslutnings-
festen vid Wisby Simsällskaps klubbstuga i lördags 
och till våra tränare Louise Thurell, Malin, Malin 
Skalberg, Cilla Krook, Kerstin Nyberg och Jacob 
Werner. 
Glad sommar från Gustav och Oskar Strömbeck 
 
 
”GA, GT 21.5.08”    
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Förutom det uppräknade så kan vi erbjuda ett 
antal ungdomar ett fritt men ansvarsfullt sommarjobb. 

Vi bedriver dessutom i utomhusbaden, simskolor 
för barn.  Varje omgång pågår under tre veckor i följd. 
Det erbjudes flera omgångar under juli-augusti. 

Utbildningar, föreläsningar mm 
För att anses bildad, måste man nog utbilda sig 

eller delta i föreläsningar som gör att de små grå i 
våra hjärnor lagrar inhämtad kunskap på bästa sätt. 
Några förstår värdet av detta och deltar och ser till att 
de alltid finns på plats när det sker. Nedan följer lite 
plock från vår ”Inhämtar-kunskaps-bank”: 

 

 

 

 

 

Funktionärsutbildning 

Eva Sandin lockade de som tidigare anmält 
intresse till funktionärsutbildning att få genomgå 
denna  under våren 2008 men tyvärr så passade det 
inte, av någon anledning, just då. Det blev dock en 
som deltog och fick sin utbildning. Det är vackert så! 

Hoppas på bättre gensvar nästa vår. 
Den 23-24 augusti utbildade Eva Sandin 11 

funktionärer från Oskarshamn SS. Elsie var med den 
24 augusti för att gå igenom sekretariatets sysslor. 
Deras simmare hade under tiden träningsläger i 
Visby. 

 

Idrottsresemöte 8 januari 

Gotlands Idrottsförbund inbjöd till en diskussions-
träff med transportörerna kring idrottsresandet från 
och till Gotland. Destination Gotland, Gotlandsflyg, 
Gotlands Idrottsförbund och SISU samt en hel hop 
representanter från klubbar och förbund var där. 

 

Vaccinera klubben mot doping 21 januari 

Ett litet ”putt” i armen eller fingret känner de flesta 
igen från plugget när ”puttdoktorn” kom med den 
stora otäcka sprutan. Något som är än mer otäckt är 
doping. Den 21 januari lyssnade några stycken på en 
föreläsare som behandlade detta ämne. Viktigt att 
vara ren. Här gäller att inte bara ha rent mjöl i påsen. 

 

Tejpkurs 1 mars 

Det inbjöds till tejpkurs på Suderbys Herrgård med 
Lennart Karlsson, sjukgymnast, som föreläsare. 
Kursens avsikt var att ge kunskaper och färdigheter 
om tejpning i förebyggande och rehabiliterande syfte 
samt enklare kunskaper i anatomi inför tejpning, Tejp 
är bra. Tänk vilken nytta man har av bl.a. silvertejp.  

 

Plattformen Gotland mars-april 2008 

Plattformen Gotland – Idrottens nya barn- och 
ungdomsledarutbildning. Föreläsare: Gunnel Öster-
berg och Janne Christoffersson, idrottsledare med 
mångårig erfarenhet av barn- och ungdoms-
ledarskap höll i ett antal utbildningar i denna viktiga 
fråga. Utbildningen belyste rollen som ledare för barn 
och ungdomar, i första hand i åldrarna 7-15 år.  

 

Föreningsdrift – Guld eller kvarnsten?    
9 april 

Den 9 april (en helt oväsentlig information är att 
Kjellis bror fyller år denna dag) var vi och lyssnade på 
Tommy Nordmarker, anläggningsansvarig på RF, 
tillsammans med representanter från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Driftsformerna för 
våra idrottsanläggningar har ändrats under årens 
lopp. Det kommer upp förslag på nya lösningar. Detta 
är ständigt en aktuell fråga för de föreningar som 
driver egna anläggningar eller som står inför att ta 
över, köpa eller bygga en anläggning. Samspels-
formerna med kommunen har blivit fler och idag 
krävs alternativa lösningar för att öka tillgängligheten 
för barn och ungdomar. Något att fundera över både 
en och två gånger. 

 

Lotta Torberg pratade om matens  och 
vätskans betydelse för prestation och 
välbefinnande 26 maj 

Kost(ar) det så smakar det. Den 26 maj fick 20  
simmare  tillsammans med 16 föräldrar en genom-
gång i kostens betydelse för en god hälsa och vad 
som är nyttigt att stoppa i sig för att orka prestera i 
olika sammanhang. Nyttigt med en avdamning av 
sådant som man egentligen redan vet.  
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Seminarium Almedalsveckan 10 juli 

Almedalsveckan. Klart att vi var där. Leif och 
Kjellis besökte ett seminarium som Riksidrotts-
förbundet (RF) stod som värd för. Bra att idrotten ”tar 
plats” på sådana tillställningar som Almedalsveckan. 
Politiker, tjänstemän och vanligt folk träffas för att 
lyssna och byta idéer och erfarenheter. 

 

Inför ansökan till 
idrottsgymnasiet         
21 oktober 

Den 21 oktober pratade vi 
på ett styrelsemöte lite grann 
om ”Kravprofil för årskurs 9 
inför ansökan till Idrottsgymnasiet”. Eva har 
sammanställt lite riktlinjer om detta. 

Philip Söderström har sökt till idrottsgymnasiet 
inför hösten 2009 och vi håller tummarna att det går 
vägen. 

För närvarande har vi tre st. WSS:are som går på 
idrottsgymnasiet och det är Stina Juhlin, Jakob 
Andersson och Niclas Högberg. 

 

Möte Idrottens Ö   3 november 

En representant från oss var kallad till utvärdering 
2008 och inför 2009-års verksamhet av Idrottens Ö-
arrangemang i samarbete med Destination Gotland. 
Vi har ju vårt evenemang –Solberga Open. Lena 
Rönnefors berättade om arrangemanget Gothia cup. 
Information från Destination Gotland och Gotlands 
Idrottsförbund samt utvärdering 2008. Bra info.  

 
  
 
 
 
 
 

Grundkurs i bokföring 18 november 

Eva for till ut till Traume IP, Follingbo, den 18 
november för att förkovra sig lite i  bokföring och dess 
grundläggande lagar och principer. Föreläsare: 
Yvonne Lindvall Brining och Jennie Stenström. 

 

Knäkontroll 20 november 

WSS knäar inte för någonting så därför var tre 
simmare från klubben på något som gick under 
rubriken -Knäkontroll. Pär Svennar, lärare på Bosön 
Idrottsfolkhögskola höll i trådarna. Ur innehållet kan 

nämnas: Varför uppstår knäskador? Människans 
rörelsesystem och knäets anatomi. Konsekvenser av 
olika träningsmetoder. Förebyggande träning. 
Praktikpass med MaQ betonade övningar. Lätt som 
en plätt, man förstår allt! 

Föreningskunskap och Förenings-
utveckling 2 december 

Thomas Jansson och Lotta Yttergren från SISU 
kom till oss på ett styrelsemöte och tipsade om 
Föreningskunskap och Föreningsutveckling. Inte alls 
invecklat med Föreningsutveckling, det är ofta bra 
med sunt förnuft. Bra med influenser utifrån. 

Gotland – pilotdistrikt för IdrottOnline 
Klubb  

Vid ett antal tillfällen har Per (webbansvarig), Elsie 
(LOK-stödsansvarig) och Kjellis fått inblick i LOK-stöd 
och hur hanteringen av detta skall ske i IdrottOnline 
Klubb (IOK). LOK-stöd har ingenting att göra med 
Gotlandståget och pilotprojektet har inget med 
Gotlandsflyg att göra. Nej, det är mer avancerat än 
så. 

 
Nu körs det igång, pilotprojektet IdrottOnline Klubb 

(IOK) för alla föreningar på Gotland. Det innebär att 
alla idrottsföreningar som ska söka LOK-stöd 
(aktivitetsstöd), från och med 2009 års ansökningar, 
ska göra det via IdrottOnline Klubb. Föreningarna 
kommer att erbjudas den utbildning, stöd och hjälp 
som kan behövas för att komma igång och 
genomföra den digitala redovisningen av LOK-stödet 
i IdrottOnline Klubb. GI/SISU står bakom detta pilot-
projekt och ser till att vi får den utbildning som 
behövs. 

Enduro 1 november 

Yes, vi var där, eller rättare sagt vi var inte där 
utan vi var med. Vi gjorde det som vi gjort en massa 
år tidigare. Vi badade och tvättade och torkade en 
hel del smutsiga, men glada motorcykelåkare. Det 

var 25:e gången 
som det 
genomfördes ett 
fantastiskt enduro 
på Tofta skjutfält. 
Vi har inte varit 
med riktigt alla år, 
men vi har sett en 
hel del nakna (i 
bastun) åkare 

som efter en grundlig rengöring blivit mjuka och lena i 
hyn som små barn. Lite olja under naglarna och en 
del grus i ögonen blir säkert kvar men det är helheten 
som betyder nått. Det är en härlig syn och otrolig 
känsla, att få vara med om denna förvandling. 
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Dataansvariga 

En förening med självaktning utan Data och utan 
ansvarig för denna finns väl inte idag. Vi har både 
och eftersom vi har självaktning. Själva datan är så 
komplicerad, så den kan vi lämna därhän. Däremot 
har vi en utmärkt efterträdare efter Crister (som skött 
jobbet med den äran) i Per Söderström. Han  
funderar ett tag och sen kommer det en lösning  (det 
vete f-n hur det går till, men det blir bra). Till sin hjälp 
har han vår allt i allo  -Elsie- som fixar till det där med 
medlemsregister och arkiv mm. Hans Juhlin är inte 
att förglömma. Tillsammans producerar de 
anmälningar, resultatlistor hemsidan och en massa 
övrig information och upplysningar som hör ihop med 
det som vi håller på med.  

Förresten så är det där med Data enkelt (!) om 
man bara håller sig till att trycka på rätt knappar. 
Ibland vill man ju testa lite och då går ofta åt skogen. 
Var man på sin plats är en bra regel. 

 

Klubbstugan, Badhuset, Badet  

Vi börjar med att klara ut en del begrepp. Klubb-
stugan i dagligt tal ”stugan” = huset bredvid kvarnen 
Kärringen. ”Badhuset” = gamla vaktmästarbostaden 
jämte Solbergabadet och så ”Badet”, vilket är lika 
med Solbergabadet. 

Stugan är bland vårt äldsta tillhåll om man bortser 
från Solbergabadet (det invigdes förresten 9 april 
1961). Som tillhåll är det en alldeles utmärkt plats för 
möten, träffar, avslutningar, fester mm. Vi hyr ut det 
till olika ändamål såsom sommaruthyrning. Ett 
uppskattat ställe som dock är i behov av lite 
uppfräschning lite här och där. Vi har en plan. Bli inte 
överraskade om vi tillfrågar Er om lite hjälp med fix 
och trix någon gång under året.  

Vad gäller Badhuset så får Ni information om vad 
huset används till några sidor framåt under ”Gotlands 
Idrottshistoriska Förening”.  

Solbergabadet är den plats som vi alla befinner 
oss mest i. Ett andra hem, ett hem för simmare, 
ledare, funktionärer, föräldrar, tränare och en massa 
övrigt  ”löst folk ”. Det är många generationer som 
passerat dörrarna vid sina besök där. Vi kan på 
denna plats i verksamhetsberättelse tacka badets 
personal för det gångna året och hoppas att vi är 
välkomna även i fortsättningen.  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjuvar stal barnens simmärken 

Inbrottstjuven trodde den kommit åt Terra Nova-
badets kassa. Men asken innehöll bara simmärken.  

–Det är så onödigt, säger badvakten Jonas 
Persson. Ett krossat fönster och en ask med 
simmärken. Terra Nova-badet i Visby klarade sig 
lindrigt undan gårdagens inbrott. Inbrottstjuven- som 
greppade tag i asken greppade tag i asken trodde 
antgligen att den kommit åt kassan, men glömde att 
simmärken av metall skramlar lika mycket som mynt. 

Tänk vá fin och stolt Du /tjuv/ som stal  dessa 
simmärken måste vara. 

Och tänk vad tungt det 
måste vara att bära cirka 
200 simmärken på Ditt lilla 
bröst. För Du är väl en 
svag människa. Du kanske 
skall starta simskola och 
då har Du i alla fall 
gottgjort något av det Du 
ställt till  med.    
Delar av texten är saxad ur GA 1.8.08 

Bingolotto 

Denna företeelse har tyvärr en tynande tillvaro i 
WSS. Det har varit goda år, men allting har ett slut, 
som någon klok människa uttryckt det. Vi kan bara 
tacka för de gångna åren och hoppas att turen 
kommer från annat håll. 

Hoppas alla förstår, att vi måste hjälpas åt för att få 
kosing till vår verksamhet. 
 

FÖRLORAT 
Du som ”lånade” vår fina grind från 
Visborgsgatan i Visby, var vänlig lämna 
tillbaka den snarast. 

Wisby Simsällskap 
(Grinden försvann i juli 2008) 
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   Utdelade vandringspriser mm 2008 
 

Prisets namn Priset tilldelas Prisets art Pristagare 

WSS pris 
”För träningsflit” 

Den pojke och flicka, som under 
året visat synnerlig träningsflit, 
varvid både närvaro och kvalitet 
bedöms. 

500 kr Caroline Krook 
Robin Cederqvist 
 
 

Juniwiks vpr  
”Bästa allround- 
simmare” 

Den pojke eller flicka, som  
under året haft de största  
framgångarna i DM och i övriga 
tävlingar på Gotland och i 
samtliga simsätt. 

Pokal Adam Jakobsson 

WSS pris  
”Mest lovande unga 
simmare ” 

Två simmare (oavsett kön), 
högst 12 år, som under året 
visat sig vara de bästa i  ålders-
klassen och under året uppvisat 
en fin utveckling. 

500:- Gustav Thuresson 
Gustav Strömbeck 

Sven Montans hederspris  
”Sällskapets bäste 
simmare” 

Den simmare som oavsett ålder 
har nått högsta nationella 
standard i sin åldersgrupp inom 
en eller flera grenar. Resultaten 
skall ha uppnåtts i nationell 
konkurrens. 

Tavla av Kurt 
Ullberger där 
pristagaren får 
en inskription 
 

Adam Jakobsson 

Stipendiet ”Harry Palms 
Minne”. Harry föddes 1902 
och gick bort den 18 maj 
1996. Han var med och 
bildade WSS 1922 och var 
en god bröstsimmare. 

Den bästa bröstsimmaren,  
flicka och pojke. 

1000 kr Stina Juhlin 
Daniel Cederqvist 

”Rune Fohlströms 
stimulanspris”.   
Det utgör avkastningen av 
en fond med samma namn 
instiftad m.a.a. Runes  
60-årsdag (92-04-15) 

Den pojke och flicka som 
personligen utfört den bästa 
prestationen eller i övrigt 
uppträtt som ett föredöme för 
sällskapet. 

500 kr Elin Tinge 
Niclas Högberg 

WSS vpr ”Bästa Kompis” Den simmare, pojke och flicka, 
som under året i relationen med 
kamrater, tränare och ledare 
samt genom sitt allmänna 
uppträdande varit ett föredöme. 
Pristagaren skall tillhöra en 
tävlingsgrupp och utses genom 
röstning med röstsedlar bland 
samtliga simmare i tävlings-
grupperna. 

Pokal Caroline Krook 
Philip Söderström 
 

WSS uppmuntringspris 
”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 
goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Gunilla Lauström 
Pernilla Thuresson 
Eva Sandin 
Elsie Nordström 
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Utmärkelser   

Som vanligt är det några som utmärker sig. Det mest glädjande  är att det är på ett  positivt sätt och för detta kan 
man bli belönad. En del får medaljer, en del får plaketter, en del erhåller lite pengar, en del lyckas får ett diplom. Så 
är det en del som bara får en klapp (inte julklapp) på axeln. (Känns som en travesti på Povel Ramels  låt om  Karl 
Nilsson, han som staplade bräder.) Om Ni nu inte blir omnämnda  på något annat sätt, så skall Ni veta att allt inte 
räknas i ära och berömmelse. Kommer man inte först, så är man vinnare i alla fall, bara man gjort sitt bästa. Tack 
till alla som får ta del av det tysta erkännandet, utan Er inga framgångar. 

 
 
GI:s förtjänstmedalj i guld för år 2007 har utdelats till Leif Söderdahl och GI:s guldmedalj för 

år 2008 har utdelats till Elsie Nordström. Detta medför därmed medlemskap i Guldklubben och 
Gotlands Idrottshistoriska förening. 

 
Svenska Simförbundets förtjänstmedalj i guld har utdelats till Leif Söderdahl och Kjellåke 

Nordström i samband med Svenska Simförbundets årsmöte i Stockholm. 
 
Gotlands Simförbunds Vandringspris ”William Holmgrens Minne” för år 2007 har utdelats till 

Kjell Thuresson. 
 

Silas är bäst på ön i nutidsorientering 

Silas Lindqvist Orusild i klass 9 H på Solbergaskolan vann DN:s tävling i nutidsorientering.  
-  Jätteroligt, men oväntat. Många i klassen har nutidskoll, och vi stöttar varandra till att bli bättre, 
säger vinnaren. 

Texten hämtad ur ”Hela Gotland” 081108 

Sofia Oscarsson vann final i badminton 

Sofia Oscarsson lyckades att vinna finalen i Riksklasskvalet i Tranås i U17 
och därmed bli Visby BMK:s sjätte riksklassade ungdom denna säsong. 

                          Texten hämtad ur ”Gotland Net” 090224 

 

Gotlands Idrottshistoriska förening 

Vad har nu WSS med detta att göra? Jo, vi är medlemmar i denna förening som enligt första paragrafen har som 
främsta syfte enligt följande: 

Gotlands Idrottshistoriska förening skall, enligt dessa stadgar och Sveriges Idrottshistoriska förening, verka för, 
att dokumentera, arkivera och forska inom den gotländska idrottsrörelsen och dess utveckling. Verka för, att 
idrottens historia kan visas upp i form av utställningar och föredrag samt att det på sikt tillskapas ett idrottsmuséum. 

Bli medlem Du också, det kostar bara 100:-/år och bankgirot är 5599-1111.  

Enkelt eller hur?   www.gotlandsidrottshistoriska.se 

 
Vi har mycket historia att berätta. Wisby Simsällskap bildades den 23 augusti 1922. Det, om något måste ju 

innebära, att Ni håller inne med åtskilliga historier, anekdoter, berättelser eller varför inte foton, pokaler, medaljer 
mm som skulle berika vår historia. Ni har säkert någon Ni känner som har anknytning till simningen. Allt 
som hände så sent som igår är historia. Varför inte berätta Er historia. 

WSS har tillgång till ”gamla vaktmästarbostaden” invid Solbergabadet för vår verksamhet. Vi 
delar den med Gotlands Idrottshistoriska förening som har delar av sina samlingar där. Vi har 
samlat på oss pokaler, medaljer, tidningsklipp mm och då inte bara WSS samlingar, utan från 
hela idrotts-Gotland. Vi träffas där för att snacka idrottsminnen, där den ena historien efter den 
andra kommer i dagen. Tänk, att idrotten skapat så många dråpliga historier som inte försämras 
av att ha några år på nacken.  

”Badhuset” som vi kallar kåken är även mycket bra att möten och träffar i då den ligger så bra till.   
 

http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/


Verksamhetsberättelse 2008 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 17 - 

 

DISTRIKTSMÄSTARE 2008 
 

DAMER    
 
50 fritt Stina Juhlin WSS 29.75 
100 fritt Stina Juhlin WSS 1.04.39 
200 fritt Caroline Krook WSS 2.30.54 
400 fritt Caroline Krook WSS 5.23.82 
800 fritt Stina Juhlin WSS 10.24.91 
1500  fritt -    
4x50    fritt Pernilla Thuresson, Agnes Mellin, 
  Elfrida Svedjer, Stina Juhlin WSS 2.26.96 
4x100   fritt     Anna Oscarsson, Sara Nyberg, 
  Matilda Persson,  
  Caroline Krook WSS 4.50.64 
4x200 fritt Anna Oscarsson, Helen Nordin, 
  Stina Juhlin, Elin Tinge WSS 10.41.97  
50 bröst Stina Juhlin WSS 40.60 
100 bröst Caroline Krook WSS 1.30.19 
200 bröst Anna Oscarsson WSS 3.18.31   
50 rygg Stina Juhlin WSS 34.80 
100 rygg Stina Juhlin WSS 1.14.34 
200 rygg -   
50 fjäril Stina Juhlin WSS 32.01 
100 fjäril    
200 fjäril -   
100 medley Stina Juhlin WSS 1.13.21 
200 medley -   
400 medley -   
4x50 medley Edith Sandström, Anna Tyburski, 
  Matilda Persson, Tyra Mellin WSS 3.05.77 
4x100 medley Elfrida Svedjer, Elin Tinge,  
  Stina Juhlin, Matilda Persson WSS 5.37.85 

 
HERRAR 
 
50 fritt Adam Jakobsson WSS 24.69 
100 fritt Adam Jakobsson WSS 55.93 
200 fritt Jakob Andersson WSS 2.09.68 
400 fritt Daniel Cederqvist WSS 4.57.46 
1500 fritt Johnny Allestad WSS 17.38.25 
4x50 fritt Gustav Thuresson, Silas  
  Lindqvist-Orusild, Isac Lindblad,  
  Jacob Uddin WSS 2.24.48 
4x100 fritt Jakob Andersson, Robin Ceder- 
  qvist, Niclas Högberg,  
  Johnny Allestad WSS 3.54.02 
4x200 fritt Adam Jakobsson, Robin Ceder- 
  qvist, Daniel Cederqvist,  
  Johnny Allestad WSS 8.10.18 
50 bröst Daniel Cederqvist WSS 30.88 
100 bröst Daniel Cederqvist WSS 1.08.30 
200 bröst Daniel Cederqvist WSS 2.33.57 
50 rygg Johnny Allestad WSS 30.51 
100 rygg Johnny Allestad WSS 1.06.12 
200 rygg Niclas Högberg WSS 2.20.94 
50 fjäril Adam Jakobsson WSS 26.04 
100 fjäril Adam Jakobsson WSS 1.01.20 
200 fjäril Adam Jakobsson WSS 2.18.55 
100 medley Adam Jakobsson WSS 1.00.01 
200 medley Niclas Högberg WSS 2.32.12 
400 medley Adam Jakobsson WSS 5.23.11   
4x50 medley Johnny Allestad, Daniel Ceder- 
  qvist, Adam Jakobsson,  
  Robin Cederqvist WSS 1.53.93 
4x100 medley Johnny Allestad, Daniel  Ceder- 
  qvist, Adam Jakobsson, 
  Robin Cederqvist WSS 4.12.49 

NYA DISTRIKTSREKORD 2008  
 
25 METERS BANA 
100  fjäril H 080419 Adam Jakobsson WSS  58.64 
50 bröst H 080419 Daniel Cederqvist WSS 31.13 
100 bröst H 080427 Daniel Cederqvist WSS 1.07.45 
100 fjäril H 080927 Adam Jakobsson WSS 57.90 
200 rygg H 081026 Niclas Högberg WSS 2.16.42 
200  bröst H 081108 Daniel Cederqvist WSS 2.31.11 
100 medley H 081108 Adam Jakobsson WSS 1.00.01 
50 bröst H 081108 Daniel Cederqvist WSS 30.88 
50  fjäril H 081109 Adam Jakobsson WSS 26.04 
50 bröst H 081111 Daniel Cederqvist WSS 30.44 
100 bröst H 081112 Daniel Cederqvist WSS 1.07.43 
 

 

50 METERS BANA 
100  fritt H 080208 Adam Jakobsson WSS 53.96 
50 fritt H 080209 Adam Jakobsson WSS 24.74 
200 fritt H 080209 Adam Jakobsson WSS 2.00.39 
100 bröst H 080209 Daniel Cederqvist WSS 1.10.70 
200 bröst H 080502 Daniel Cederqvist WSS 2.39.10 
50 bröst H 080502 Daniel Cederqvist WSS 31.95 
100 bröst H 080503 Daniel Cederqvist WSS 1.10.50 
50 fritt H 080503 Adam Jakobsson WSS 24.56 
4x100 fritt H 080531 Robin Cederqvist, 
    Daniel Cederqvist, 
    Johnny Allestad, 
 Adam Jakobsson WSS 3.50.54 
50  fjäril H 080614 Adam Jakobsson WSS 26.91 
100 fjäril H 080615 Adam Jakobsson WSS 59.92 
50 bröst H 080628 Daniel Cederqvist WSS 31.91 
50 fritt H 080716 Adam Jakobsson WSS 24.32 
100 fritt H 080718 Adam Jakobsson WSS 53.94 

 
Medlemsavgifter för år 2009 

 

WSS medlemsavgift/årsavgift  100:-/år 
 
Tillkommer  för aktiv i: 
Barngrupp (Plask, Sim, Rygg)  400:-/termin 
Ungdoms-, tävlings- och vuxengrupp 600:-/termin 
Ständigt medlemskap  
(tillkommer ev. terminsavg.)  1.500:- 
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 WISBY SIMSÄLLSKAP  KLUBBREKORD 2008 

           DAMER  25-metersbana 
25 m fritt 961221 Jenny Ellebring DR 12.84 
50 m fritt 020929 Ida Sandin DR 27.50 
100 m fritt 020421 Ida Sandin DR 59.46 
200 m fritt 050424 Ida Sandin DR 2.06.45 
400 m fritt 031117 Ida Sandin DR 4.27.09 
800 m  fritt 050423 Ida Sandin DR 9.11.19 
1500 m fritt 030222 Petra Allestad DR 17.45.29 
4x50 m fritt 971220 Jenny Ellebring, Linda Persson, 

Irini Tsakalou, Tove Thuresson 
 1.55.47 

4x100 m fritt 980419 Jenny Ellebring, Jennie Hammarström, 
Tove Thuresson, Irini Tsakalou 

 4.13.34 

4x200 m  fritt 980509 Irini Tsakalou, Jennie Hammarström, 
Jenny Ellebring, Tove Thuresson 

DR 9.10.91 

50 m bröst 040321 Ida Sandin  34.50 
100 m  bröst 030315 Ida Sandin DR 1.13.53 
200 m bröst 050424 Ida Sandin DR 2.38.83 
50 m rygg 071209 Petra Allestad DR 31.19 
100 m rygg 050712 Ida Sandin DR 1.04.60 
200 m rygg 050312 Ida Sandin DR 2.18.24 
50 m fjäril 040314 Ida Sandin DR 29.27 
100 m fjäril 040311 Ida Sandin DR 1.05.29 
200m  fjäril 041121 Ida Sandin DR 2.18.49 
100 m  medley 040312 Ida Sandin DR 1.03.93 
200 m medley 050313 Ida Sandin DR 2.16.39 
400 m medley 050310 Ida Sandin DR 4.48.14 
4x50 m medley 980118 Irini Tsakalou, Jennie Hammarström, 

Tove Thuresson, Jenny Ellebring 
 2.10.39 

4x100 m medley 980418 Irini Tsakalou, Jennie Hammarström, 
Jenny Ellebring, Tove Thuresson 

 4.50.73 

    

           HERRAR  25-metersbana 
25 m fritt 071209 Adam Jakobsson DR 11.45 
50 m fritt 071124 Adam Jakobsson DR 23.43 
100 m fritt 070201 Adam Jakobsson DR 52.22 
200 m fritt 860413 Tord Thuresson DR 1.56.75 
400 m fritt 861101 Tord Thuresson DR 4.11.64 
800 m fritt 860222 Tord Thuresson DR 8.40.50 
1500 m fritt 860214 Tord Thuresson DR 16.33.95 
4x50 m fritt 070703 Jonas Persson, Daniel Cederqvist, 

Johnny Allestad, Adam Jakobsson 
DR 1.38.90 

4x100 m fritt 070705 Jonas Persson, Johnny Allestad, 
Daniel Cederqvist, Adam Jakobsson 

DR 3 39 33 

4x200 m  fritt 061029 Adam Jakobsson, Daniel Cederqvist, 
Jonas Persson, Johnny Allestad 

DR 8.09.20 

50 m bröst 081111 Daniel Cederqvist DR 30.44 
100 m bröst 081112 Daniel Cederqvist DR 1.07.43 
200 m bröst 081108 Daniel Cederqvist DR 2.31.11 
50 m  rygg 070702 Adam Jakobsson DR 28.88 
100 m rygg 030323 Jonas Persson DR 1.03.30 
200 m rygg 081026 Niclas Högberg DR 2.16.42 
50 m  fjäril 081109 Adam Jakobsson DR 26.04 
100 m  fjäril 080927 Adam Jakobsson DR 58.64 
200 m fjäril 860412 Tord Thuresson DR 2.11.39 
100 m medley 081108 Adam Jakobsson DR 1.00.01 
200 m medley 070702 Jonas Persson DR 2.12.48 
400 m medley 860125 Tord Thuresson DR 4.40.29 
4x50 m medley 070702 Johnny Allestad, Daniel Cederqvist, 

Jonas Persson, Adam Jakobsson 
DR 1.51.63 

4x100 m medley 070704 Johnny Allestad, Daniel Cederqvist, 
Adam Jakobsson, Jonas Persson 

DR 4.09.04 
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GOTLANDSREKORD, KORT BANA, DAMER, 2008-12-31 

 
25 m  fritt 961221 Jenny Ellebring WSS 12.84 
50 m fritt 020929 Ida Sandin WSS 27.50 
100 m fritt 020421 Ida Sandin WSS 59.46 
200 m fritt 050424 Ida Sandin WSS 2.06.45 
400 m fritt 031117 Ida Sandin WSS 4.27.09 
800 m fritt 050423 Ida Sandin WSS 9.11.19 
1500 m fritt 030222 Petra Allestad WSS 17.45.29 
4x50 m fritt 990628 Maria Larsson, Maria Funck, 

Jenny Ellebring, Elin Funck 
Team G 1.53.03 

4x100 m fritt 010318 Petra Allestad, Angelica Allestad, 
Maria Larsson, Ida Sandin 

Team G 4.10.38 

4x200 m fritt 980509 Irini Tsakalou, Jennie Hammarström, 
Jenny Ellebring, Tove Thuresson 

WSS 9.10.91 

50 m bröst 960120 Jenny Hallberg HBK 34.41 
100 m bröst 030315 Ida Sandin WSS 1.13.53 
200 m bröst 050424 Ida Sandin WSS 2.38.83 
50 m rygg 071209 Petra Allestad WSS 31.19 
100 m rygg 050712 Ida Sandin WSS 1.04.60 
200 m rygg 050312 Ida Sandin WSS 2.18.24 
50 m fjäril 040314 Ida Sandin WSS 29.57 
100 m fjäril 040311 Ida Sandin WSS 1.05.29 
200 m fjäril 041121 Ida Sandin WSS 2.18.49 
100 m medley 040312 Ida Sandin WSS 1.03.93 
200 m medley 050313 Ida Sandin WSS 2.16.39 
400 m  medley 050310 Ida Sandin WSS 4.48.14 
4x50 m medley 970701 Linda Persson, Jenny Ellebring, 

Tove Thuresson, Elin Funck 
Team G 2.09.73 

4x100 m medley 000325 Petra Allestad, Ida Sandin, 
Marlene Claesson, Maria Funck 

Team G 4.42.57 

 

 

GOTLANDSREKORD, LÅNG BANA, DAMER, 2008-12-31 
 

50 m fritt 030517 Ida Sandin WSS 28.45 
100 m fritt 020706 Ida Sandin WSS 1.00.78 
200 m fritt 030609 Ida Sandin WSS 2.13.99 
400 m  fritt 050528 Ida Sandin WSS 4.36.11 
800 m fritt 050521 Ida Sandin WSS 9.29.33 
1500 m  fritt 750725 Madeleine Andrée RIF 21.00.00 
4x50 m  fritt 971101 Tove Thuresson, Maria Funck, 

Jenny Ellebring, Elin Funck 
Team G 1.56.88 

4x100 m fritt 980701 Maria Funck, Petra Allestad, 
Maria Larsson, Irini Tsakalou 

Team G 4.19.20 

4x200 m fritt 760619 Madeleine Andrée, Helén Engström, 
Liz Thomasson, Susanne Johansson 

RIF 9.57.20 

50 m bröst 960421 Jenny Hallberg HBK 35.51 
100 m bröst 030607 Ida Sandin WSS 1.16.68 
200 m  bröst 050522 Ida Sandin WSS 2.45.96 
50 m rygg 040515 Ida Sandin WSS 32.57 
100 m rygg 041114 Petra Allestad WSS 1.05.40 
200 m rygg 030630 Petra Allestad WSS 2.28.00 
50 m fjäril 030629 Ida Sandin WSS 30.73 
100 m fjäril 030609 Ida Sandin WSS 1.06.80 
200 m fjäril 040714 Ida Sandin WSS 2.21.73 
200 m medley 050521 Ida Sandin WSS 2.21.04 
400 m medley 050522 Ida Sandin WSS 4.59.19 
4x50 m medley 961025 Linda Persson, Jenny Hallberg, 

Tove Thuresson, Jenny Ellebring 
Team G 2.14.07 

4x100 m medley 980630 Maria Funck, Jennie Hammarström, 
Marlene Claesson, Irini Tsakalou 

Team G 4.55.52 
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GOTLANDSREKORD, KORT BANA, HERRAR, 2008-12-31 

 
25 m fritt 071209 Adam Jakobsson WSS 11.45 
50 m fritt 071124 Adam Jakobsson WSS 23.43 
100 m fritt 070201 Adam Jakobsson WSS 52.22 
200 m  fritt 860413 Tord Thuresson WSS 1.56.75 
400 m  fritt 861101 Tord Thuresson WSS 4.11.64 
800 m fritt 860222 Tord Thuresson WSS 8.40.50 
1500 m fritt 860214 Tord Thuresson WSS 16.33.95 
4x50 m fritt 070703 Jonas Persson, Daniel Cederqvist, 

Johnny Allestad, Adam Jakobsson 
WSS 1.38.90 

 
4x100 m  fritt 070705 Jonas Persson, Johnny Allestad, 

Daniel Cederqvist, Adam Jakobsson 
WSS 3.39.33 

 
4x200 m fritt 061029 Adam Jakobsson, Daniel Cederqvist, 

Jonas Persson, Johnny Allestad 
WSS 8.09.20 

50 m bröst 081111 Daniel Cederqvist WSS 30.44 
100 m  bröst 081112 Daniel Cederqvist WSS 1.07.43 
200 m bröst 081108 Daniel Cederqvist WSS 2.31.11 
50 m  rygg 070702 Adam Jakobsson WSS 28.88 
100 m rygg 030323 Jonas Persson WSS 1.03.30 
200 m rygg 081026 Niclas Högberg WSS 2.16.42 
50 m fjäril 081109 Adam Jakobsson WSS 26.04 
100 m fjäril 080927 Adam Jakobsson WSS 57.90 
200 m fjäril 860412 Tord Thuresson WSS 2.11.39 
100 m medley 081108 Adam Jakobsson WSS 1.00.01 
200 m medley 070702 Jonas Persson WSS 2.12.48 
400 m medley 860125 Tord Thuresson WSS 4.40.29 
4x50 m medley 070702 Johnny Allestad, Daniel Cederqvist, 

Jonas Persson, Adam Jakobsson  
WSS 1.51.63 

4x100 m medley 070704 Johnny Allestad,  Daniel Cederqvist, 
Adam Jakobsson, Jonas Persson 

WSS 4.09.04 

 

 

GOTLANDSREKORD, LÅNG BANA, HERRAR, 2008-12-31 
 

50 m fritt 080716 Adam Jakobsson WSS 24.32 
100 m fritt 080718 Adam Jakobsson WSS 53.94 
200 m fritt 080209 Adam Jakobsson WSS 2.00.39 
400 m fritt 860504 Tord Thuresson WSS 4.22.10 
800 m fritt 860705 Tord Thuresson WSS 8.58.92 
1500 m fritt 860705 Tord Thuresson WSS 16.47.62 
4x50 m fritt 981031 Håkan Hansson, Patrik Persson, 

Fredrik Persson, Mårten Hansson 
WSS 1.45.42 

4x100 m  fritt 080531 Robin Cederqvist, Daniel Cederqvist,  
Johnny Allestad, Adam Jakobsson 

WSS 3.50.54 

4x200 m fritt 670802 Kaj Larsson, Anders Gustafsson, 
Roland Pettersson, Tord Larsson 

WSS 9.14.30 

50 m bröst 080628 Daniel Cederqvist WSS 31.91 
100 m bröst 080503 Daniel Cederqvist WSS 1.10.50 
200 m bröst 080502 Daniel Cederqvist WSS 2.39.10 
50 m rygg 060513 Adam Jakobsson WSS 30.67 
100 m rygg 870803 Johan Rydqvist WSS 1.05.47 
200 m rygg 870804 Johan Rydqvist WSS 2.21.59 
50 m fjäril 080614 Adam Jakobsson WSS 26.91 
100 m  fjäril 080615 Adam Jakobsson WSS 59.92 
200 m  fjäril 870803 Tord Thuresson WSS 2.15.84 
200 m medley 860601 Tord Thuresson WSS 2.19.23 
400 m medley 860704 Tord Thuresson WSS 4.49.33 
4x50 m medley 931106 David Scholander, Fredrik Ellebring, 

Magnus Nordström, Johan Karlsson 
WSS 2.02.02 

4x100 m  medley 730819 Ola Sigalit, Nils-Erik Thudén, 
Mats Rodebjer, Lars Andersson 

WSS 4.41.20 
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Tävlingskostnader 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävling Antal 

Start- 
avg. 

Kost och 
logi 

Resekostnader 

Övr. 
kostn 

Deltag- 
avgift 

Tävlingskostnad 

Plats Simmare 
Ind-
start 

Totalt per/p 
Färd- 
sätt 

Totalt per/p Totalt per/p 

Datum Ledare 
Lag-
start 

Korta pers 17 68 

    0 

B/B   

0 500   500 29 Visby     Flyg   

19-jan     Övr   

JSM 1 4 

200 1760 1760 

B/B 350 

3428   600 4788 4788 Uddevalla     Flyg   

31 jan-3 febr     Övr 3078 

GP1 3 8 

800 5445 1361 

B/B 1232 

308 1060 1800 6737 1684 Jönköping 1   Flyg   

8-9 feb     Övr   

Läger 20   

  52496 2187 

B/B 6510 

365   21500 39764 1657 Åland 4   Flyg 1465 

22-26 febr     Övr 793 

GP2 3 8 

1000 3771 943 

B/B 758 

190 680 1800 4409 1102 Uppsala 1   Flyg   

7-9 mars     Övr   

Glasriket 12 73 

3650 4288 268 

B/B 2529 

681 3214 7200 14841 928 Växjö 4   Flyg   

8-9 mars     Övr 8360 

Valborgsdoppet 54 200 

    0 

B/B   

0 1000   1000 19 Visby     Flyg   

19-apr     Övr   

Proton Open 16 60 

3000 10661 561 

B/B 2901 

613   9600 15712 827 Värnamo 3   Flyg   

26-27 april     Övr 8750 

Läger 25   

  5877 210 

B/B   

0 4285 5000 5162 184 Hemse 3   Flyg   

1-2 maj     Övr   

GP final 2 2 

  1186 395 

B/B 610 

203   1200 596 199 Stockholm 1   Flyg   

2-4 maj     Övr   

Wella cup 9 51 

3140 6289 572 

B/B   

238   7200 4842 440 Täby 2 2 Flyg   

30 maj-1 juni     Övr 2613 

Energi & Miljö- 11 65 

2925 9493 730 

B/B 4439 

341   6600 10257 789 Cupen,E-tuna 2   Flyg   

14-15 juni     Övr   

Östsvenska MS 1 2 

100 258 258 

B/B 137 

137   600 -105 -105 Linköping     Flyg   

27-29 juni     Övr   

SM 3   

  4090 1023 

B/B 922 

668   1800 4962 1241 Norrköping 1   Flyg   

15-20 juli     Övr 1750 

Höstpers 24 91 

    0 

B/B   

0 600   600 25 Visby     Flyg   

06-sep     Övr   

Solberga open 185 841 

    0 

B/B   

0 26401 83420 -57019 -308 Visby   46 Flyg   

27-28 sept     Övr   

Sumsim reg 7 24 

1140 8620 862 

B/B 1614 

182   4200 7377 738 Haninge 3 1 Flyg   

24-25 okt     Övr 203 

DM 40 204 

    0 

B/B   

0 1000   1000 25 Visby   11 Flyg   

8-9 nov     Övr   

World Cup 1 2 

150   0 

B/B 716 

358 563 600 829 415 Stockholm 1   Flyg   

10-12 nov     Övr   

Aquarapid 18 70 

4000 19200 914 

B/B 5252 

371 1932 10800 22128 1054 Stockholm 3   Flyg   

14-16 nov     Övr 2544 

Sumsim riks 1 1 

  1780 890 

B/B 648 

324   600 1828 914 Stockholm 1   Flyg   

22-23 nov     Övr   

Sjöhästen 53 249 

    0 

B/B   

0     0 0 Hemse     Flyg   

23-nov     Övr   
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Uttagningsregler för tävlingar utanför Gotland 
 

 

WSS styrelse fastställer verksamhetsplan (normalt för en tid av ett år) för simverksamheten i samråd med 
chefstränaren. Avvikelser från verksamhetsplanen beslutas av styrelsen. Sällskapets ekonomiska förutsättningar 
kan komma att påverka planeringens genomförande, vilket i förekommande fall meddelas berörd tränare. 
 
Tränaren ansvarar för uttagningar och anmälningar till i planen upptagna tävlingar i samråd med berörda simmare. 
För simmare vid simgymnasium/motsv. på fastlandet samordnas uttagning till tävling med resp. skolas 
tävlingsprogram när så är möjligt. 
 
Endast simmare som av tränaren bedöms vara kvalificerad anmäls till tävling! 
 
För att anses kvalificerad krävs av simmaren: 

Att   hon/han normalt följer WSS träningsprogram (ej enbart inför tävling); 
Att   tävlingsformen enl. tränarens bedömning är acceptabel; 
Att ingen sjukdom, skada eller motsvarande hinder föreligger, som påtagligt försämrar 

möjligheterna till goda resultat; 
Att regelmässig träning skett närmast före tävlingen; 
Att kvaliteten i träningsinsatsen (intensitet, vilja engagemang mm) varit god/hög. (Enbart 

närvaro, men kanske håglöst genomförda pass anses inte kvalificerande!); 
Att anmälningstiden berättigar till deltagande i minst två (2) individuella grenar (ev. 

lagkapp således ej inräknad). Dock skall anmälan ske till minst fyra (4) grenar. 
Undantag gäller vid SM, JSM samt SUM-SIM riksfinal samt när enl. chefstränare och 
ordf. i samråd särskilda skäl för deltagande anses föreligga; 

Att hon/han genomför samtliga grenar till vilka anmälan skett när anmälningstiden 
berättigar till start enl. tävlingens startlista. Ev. strykning ombesörjes av tränaren och 
får ske endast när särskilda skäl föreligger; 

Att hon/han genom sitt uppträdande visar tillräcklig mognad för att representera WSS. 
 
Chefstränaren, i samråd med ordf., avgör ev. deltagande när sådan frågeställning uppkommer. 
 
Ovanstående uttagningsregler bör normalt tillämpas även för tävlingar på Gotland, men av bl.a. ekonomiska skäl 
kan de därvid i tillämpliga delar ges en mera generös tolkning.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUL 
Eftersom man numera är skyldig att, enligt Personuppgiftslagen (PUL), 
informera medlemmarna om att man använder personnummer  (eller oftast 
endast födelsetid) i våra medlemsregister så har alla meddelats följande: 
Härmed ger jag (eller förälder) mitt samtycke till att Wisby 
Simsällskap får behandla/registrera av mig lämnade personuppgifter 
(namn, adress, telefon och födelsetid) enl Personuppgiftslagen (PUL). 
Detta i min egenskap av medlem och för de ändamål föreningen har, 
med upprättande av medlemsregister samt redovisning och indelning 
i olika åldersklasser för statistikuppgifter som måste redovisas en 
gång per år  för erhållande av kommunalt och statligt aktivitetsstöd. 
Om samtycke ej ges, vänligen meddela föreningen detta. 
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Wisby Simsällskaps riktlinjer 
för uppflyttning i barn- och ungdomsgrupperna /2008-07-31 

 
Mål enligt Svenska Simförbundets Simlinje 

 
Plask och Lek 1 
Nybörjare. Vara minst 5 år under året för att komma med. 
Mål: Kunna doppa huvudet, hoppa från kanten, glidprov. 
Simmärken: Baddaren blå, Baddaren gul. 
Plask och Lek 2 
Mål: Kunna simma 10 m valfritt simsätt på grunt vatten, flyta, hoppa från kant. 
Simmärken: Sköldpaddan, Pingvinen silver. 
Sim 1 
Mål: Kunna simma 25 m valfritt simsätt på grunt vatten med god teknik. Kunna simma 10 m i magläge och 10 m i 
ryggläge på djupt vatten och kunna hoppa från kant på djupt vatten.  
Simmärken: Pingvinen guld, Silverfisken.      
Sim 2 
Mål: Kunna simma 50 m valfritt simsätt och 25 m ryggsim på djupt vatten. Dyk från kant, djupt vatten. Flyta.  
Simmärken: Guldfisken, Järnmärket. 
Sim 3 
Mål: Kunna simma 100 m valfritt simsätt på djupt vatten. Simma minst två simsätt med bra teknik. Pröva på 
startdyk.  
Simmärke: Hajen brons. 
Sim 4 
Mål: Kunna simma 100 m valfritt simsätt, varav 25 m i ryggläge på djupt vatten. Startdyk.  
Övat på ett tredje simsätt. 
Simmärke: Hajen silver. 
Rygg 1 
Mål: Kunna simma 100 m i bröstläge och 50 m i ryggläge på djupt vatten, med bra teknik. Övat vidare på ett tredje 
simsätt. Prövat på vändningar. Kunskaper om livräddning. 
Simmärken: Bronsmärket. 
Rygg 2            
Mål: Kunna simma 200 m valfritt simsätt, varav 50 m i ryggläge, på djupt vatten, med god teknik.   
Livräddning utökas. Kunna tre simsätt, varav två med god teknik. 
Simmärken: Hajen guld. 
Crawl 
Mål: Kunna simma  300 m i bröstläge (bröstsim), 150 m i ryggläge (ryggsim) samt crawl med god teknik och 
vändningar. Pröva fjärilsim. 
Simmärke: Silvermärket. 
Medley 
Mål: Kunna alla simsätt med vändningar och god teknik. Delta i tävlingar på Gotland. 
Simmärke: Kandidaten 
 
 
Ovanstående riktlinjer är delvis under omarbetning. 
 
 
            

 
Simmärket Vattenprovet = Simkunnighet (kravet för årskurs 5): 
”Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och  
efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i 
en följd, varav 50 m ryggsim”. 
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Slutord 
 

  Det är så mycket man skulle vilja skriva om, men någonstans tar orden slut. Tur att det finns 
några kvar när man kommer till att sammanfatta året med några kärnfulla hyllningar. Ni skall 
alla ta del av det stora tack som vi vill framföra till Er alla, vi menar verkligen alla, utan Er 
medverkan  står vi oss slätt. 

  Simmare, tränare,  ledare, föräldrar och alla övriga som deltar på något sätt skall känna att 
vi vill förmedla den värme som vi känner för det vi håller på med. Ett tack till tidningsmedia och 
Radio Gotland som behandlar oss på ett juste sätt och som lyfter  fram det fina i ungdoms-
idrotten. Inte att förglömma våra sponsorer och övriga givare när vi sätter punkt för ännu ett 
framgångrikt år för Wisby Simsällskap. Vi tror, att vi kommer att överleva både finanskriser och 
annat elände om vi bara står enade i våra fortsatta satsningar för vår fina idrott. 

  Grattis till alla medaljer och andra framgångar som kommit Er och WSS till del under året. 
Det brukar ibland heta att bakom varje framgångsrik man står en kvinna. Vi kan säga som så, 
att bakom varje framgångsrik klubb, står en bra organisation.Det är så vi känner och arbetar för. 
 

Visby i mars  2009 

 

 

 

 

 

Kjellåke Nordström 
Ordförande 

 
 
 
 Leif Söderdahl       Hans Juhlin 
 
 
 
 Eva Sandin        Susanne Markvardsén 
 
 
 
 Per Söderström       Pia Persson 
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Balansrapport Räkenskapsår 0801-0812 
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Resultatrapport Räkenskapsår 0801-0812 
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Verksamhetsplan 2009 

Organisation 

Styrelsen består av sex ledamöter jämte en ordförande och inom styrelsen arbetar man med olika 
ansvarsområden. Inom de olika ansvarsområdena tar resp. områdeschef de personer till hjälp som behövs, för att 
lösa sin uppgift. Se organisation sid. 2. 

Utbildning 

Nyttja SISU mera för föreläsningar och utbildningar i studiecirkelform. Se möjligheter genom samarbete med 
olika organisationer såsom SLS, Röda Korset m.fl. Ge ledare, tränare, simmare och föräldrar den utbildning som 
krävs för att hålla den höga nivå som ambitionen kräver. Alla aktiva och ledare skall genomgå livräddar- och HLR-
utbildning efter förmåga. 

Träning 

Fortsatta ansträngningar att utbilda och förkovra tränarna, stimulera ungdomarna till simträning och 
tävlingssimning, stödja och uppmuntra de som inte vill tävlingssimma, till att utöva någon annan form av 
vattensport (fensimning, crawlkurs för vuxna mm). Ta tillvara äldre simmares kunskaper som tränare/ledare. WSS 
målsättning är att man även fortsättningsvis skall ha en anställd tränare på heltid. 

Träningsläger 

Vi planerar ett läger på Åland under år 2009. Om allt går vägen så kommer det att förläggas till den bassäng i 
Godby som blir arena vid Nat West Island Games 2009. 

När det gäller ekonomi, så måste simmarna och föräldrarna ta ett större ansvar, för att samla in pengar och att 
skapa möjligheter till några större satsningar. 

Tävlingar 

Målsättningen som tidigare, att ge simmarna i tävlingsgrupperna minst en fastlandstävling i månaden. De 
ekonomiska förutsättningarna styr som vanligt uppsatta mål. Ett riktmärke, och vår målsättning, är att delta i de 
tävlingar som redovisas i anslutning till verksamhetsplanen. Svårigheten är, att det ibland är lite knepigt att veta 
vilka tävlingar som kan passa oss. Tävlingsprogrammet från Svenska Simförbundet och klubbarna runt om 
fastställes sent.  

Motionsverksamhet 

Det skall finnas utrymme för ren motionsverksamhet, dock under ordnade former. Vattengymnastik, simskola för 
vuxna, crawlkurs  är några exempel på aktiviteter som redan finns på menyn. För övrigt är det bara att låta fantasin 
flöda och komma med konkreta förslag till motionsutövande. ”Späckhuggarna” är ett bra exempel på bra idéer som 
lätt går att fixa till. Viktigt är att motionera, så varför inte göra som fiskarna –i vattnet. 

Lokaler 

Uppsnyggning av köket i klubbstugan och måla ett inte alltför vackert staket, som omgärdar det lilla huset på 
Visborgsgatan 48, där vi huserar. En avkalkning av kåken är också på sin plats i år. Så nog finns det något att sätta 
händerna i.  

Nytt är att vi nu även disponerar gamla vaktmästarbostaden bredvid Solbergabadet. Den är helt ok, men mår 
inte illa av lite färg här och där.  
 

Övriga arrangemang 

 Kanske dags att damma av ”Strandvandringen” 

 Lottförsäljning 

 Bokloppis ( Vi har många böcker i lager) 

 Endurobad 

 Jul- och luciamarknad med julgransförsäljning 
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 Hålla vår webbsida levande 
 

För ovan angivna, se verksamhetsplan i årsberättelsen eller gå in på vår hemsida www.wisbysim.se 

 

 Driva utomhusbaden Melonen och Terra Nova i Visby. Utbilda badvakter för detta ändamål. 

 Att med gemensamma krafter driva baden på ett proffsigt sätt med, i första hand, anställda ur egna led. 

 Se till att vi utbildar oss och deltar i de kurser och föreläsningar som kan höja vår kompetens på alla nivåer. 

 Funktionärsutbildningar 

 Tränarutbildningar 
 

Ekonomi 

Aktivt verka och medverka till ökat kostnadsmedvetande. Gemensamt hitta vägar som kan ge ökade intäkter. 
Vara öppen för fler projektarbeten. Stimulera alla att medverka till ökade intäkter. Informera tydligare till simmarna 
och föräldrarna hur mycket vår verksamhet kostar och förmå dem till ökat engagemang. 

Övrigt 

I god tid planera och se framåt för kommande verksamhet. Hålla simmare, ledare och föräldrar informerade om 
framtiden. Se till att det ordnas infoträffar eller rena ”Lära-känna-varandra-partyn”. Alltså vara lyhörd för allt och 
försöka genomföra det efter bästa förmåga. 
 

 

WSS OCH GOTL. SIMFÖRBUNDS ÅRSPLANERING 2009 

Januari 24 2008 års lång DM Visby 
Februari 20-24 Läger Åland 
Mars 7-8 Adidas Cup Solna 

8 Vårplasket  Hemse 
 10 GSIMF årsmöte Visby 
 15 Bästa Fyran, elever årskurs 4 Visby 
 17 WSS årsmöte Visby 
 25 HBK Sim årsmöte Hemse 
April 4-5 Glasriket Cup yngre Växjö 
 18-19 Järfälla Nationella Jakobsberg 
Maj 10 Maj-doppet Visby 
Juni 6-7 Energi & Miljöcupen (50 m ute)Eskilstuna 

27 juni-4 juli Net West IslandGames Åland 
Juli 16-19 SUM-SIM (50 m ute) Malmö 
Augusti 16 Sponsorsim (50 m ute) Roma 
September 5-6 Sollentuna Simfestival Sollentuna 
 26-27 Solberga  Open Visby 
Oktober 24-25 DM Hemse 
 31 okt-1 nov Svenska Simspelen  Stockholm 
November 6-8 Aquarapid International Stockholm 
 14-15 SUM-SIM regionsfinaler Stockholm 
 22 Sjöhästen Hemse 
 26-29 Inne-SM (25m) Göteborg 
December 5 Juldoppet Visby 
 12-13 SUM-SIM riksfinal Västerås 
 12 Lucia Visby 
 

Ändringar kan komma att göras allt beroende av ekonomin. 
 

 

http://www.wisbysim.se/
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SIMNINGENS HISTORIA (1908-2008) 

Den äldsta kända avbildningen av idrott är det 
från omkring 3000 år före Kristus härstammande 
egyptiska hieroglyftecknet för ordet simning, som 
framställer en fullt tydlig bild av en crawlsimmare. 
Simningen är också en urgammal idrott i Japan. 
Skall man räkna anor så kommer simsporten mycket 
högt upp på ranglistan bland idrotterna. Simkonsten 
var utbredd över världen långt före Kristi födelse och 
naturligtvis var den längst driven i Medelhavs-
länderna. Men det egendomliga är att som sport har 
den det nordliga Sverige till födelseland. Uppsala 
Simsällskap, som bedrev tävlingsverksamhet, bilda-
des sålunda redan år 1796 och eftersom det 
huvudsakligen var studenter och akademiska lärare i 
föreningen så blev simpropagandan snart nog spridd 
över hela landet och uppvisningar förekom ymnigt 
under hela adertonhundratalet Men tekniskt gick 
knappast simkonsten framåt, i varje fall ej i Sverige 
där det gamla hederliga bröstsimmet var allena-
rådande en bit in på 1900-talet.Olympiska spelen 
1912 skulle dock grundligt kullkasta alla begrepp om 
vilka tider som kunde nås i simning. Duke 
Kahanamoku från Hawaii sänkte världsrekordet på 
100 meter, simningens »blå band», till 1.02.4 och 
visade en mållös publik hur crawl skulle simmas 
ekonomiskt och smidigt.   
Den första kvinnliga idrotten i Sverige. 
Doktor Charles Dickson höll i slutet på 1850-talet i 
Göteborg ett föredrag om kroppsövningarnas bety-
delse för hälsan, vari han rekommenderade skridsko-
åkning som en lämplig kroppsövning för flickor, vilket 
föranledde en skrivare G. Larsson i Jönköping att i en 
polemik med fruntimmerssimningens vedersakare i 
Norrköping utslunga följande ironiska epigram: 
 
»Vad skall man säga om den dimma                             
Vari vår lärde doktor går?                             
Ej nog att flickan måste simma – 
Hon ock av honom skridskor får.»  
 
Därmed ha vi fått en antydan om hur det rörde sig i 
landet. Man började inse, att även kvinnan kunde 
vara i behov av kroppsövningar. Helt naturligt var det 
härvid på simningens område, den enda dittills 
verkligt folkligt bedrivna idrotten i Sverige, man först 
inriktade sitt intresse. Pionjären för den kvinnliga 
simningen i Sverige var Ossian Borg, direktör för 
blind- och dövstumsinstitutet vid Manilla i Stockholm. 
Han började 1840 en ordnad simskola vid institutet, 
och under hans ledning anordnades den första 
simpromotionen där, den 3 september 1842, då tio 
dövstumma gossar blevo promoverade till 
simmagistrar. Men snart utsträckte Borg simunder-
visningen även till flickor vid institutet, enär han kom 
på den idén, att de dövstumma flickorna skulle kunna 
få hjälp till sin framtida utkomst genom att verka som 

simlärarinnor var och en på sin ort och därmed även 
bidraga till simkunnighetens spridande i landet.  
När 1900-talet nu ligger bakom oss kan vi inom 
simningen se tillbaka på ett århundrade med stora 
och ihållande framgångar. De första mästerskaps-
medaljerna kom redan 1908 vid OS i London, (3 
bronsmedaljer) sammanlagt kom det att bli 32 OS-
meda]jer, 13 VM-meda]jer och 95 EM-medaljer i lång 
bana under detta sekel. Till detta skall läggas det 
avslutande decenniets 23 VM-meda]jer och 76 EM-
meda]jer i kort bana. När vi nu även lagt de första 
åtta åren av 2000-talet bakom oss, kan vi konstatera 
att svensk simning fortsatt att skörda medaljer vid 
stora mästerskap.  
Simningen har under 1900-talet avverkat en mängd 
mästerskap. Simningen var med från början på  OS-
programmet. EM startade 1926 i Budapest och VM 
simmades första  gången 1973 i Belgrad. Av de 
svenska simmare som har vunnit medaljer vid dessa 
mästerskap så är det några som har utmärkt sig på 
ett alldeles speciellt sätt. Det bör inte vara kontro-
versiellt att utse följande vinnare i ett antal kategorier:   
 
Bäste herrolympier Gunnar Larsson . (2 guld 1972).                      
Bäste damolympier Jane Cederquist (1 silver 1960).                     
Mästa olympier Anders Holmertz 
(1984,1988,1992,1996).                      
Mästa mästerskapsmedaljör Arne Borg (10 medaljer 
på OS, VM och EM). 
 
Simning förekom sporadiskt i början av 1900-talet på 
Gotland. Däremot har man utövat simhopp sedan 
lång tid. Det dröjde ända fram till den 23 augusti 
1922 innan en första simförening bildades: 
      Protokoll fört över förhandlingarne vid förbere-
dande sammanträde med intresserade  för bildande 
av ett Visby Simsällskap å Visby Högre allmänna 
Läroverks gamla  sångsal den 23 aug. 1922. 
§1 
Sammankomsten öppnades av gymnastikdirektör 
Sven Montan, som med några ord hälsade de 
närvarande välkomna, förklarade anledningen till 
mötets utlysande samt klarlade situationen 
beträffande simsporten och simidrotten i Visby. 
Montan utsågs därefter att leda förhandlingarne och 
undertecknad utsågs till att föra protokoll. 
§2 
De närvarande beslutade därefter enhälligt att bilda 
ett simsällskap och enhälligt antogs namnet Visby 
Simsällskap. 
Första styrelsen bestod av gymnastikdirektör S. 
Montan, länsbokhållare B.A Ljungholm, juvelerare E. 
Swensson, övermontör C. Valtin, redaktör G. Storm, 
fru Anna-Lisa Gottberg och förste postiljonen B. 
Blom. Styrelsesuppleanter blev hr H. Runsten och fr. 
Elsa Calissendorff. Till revisorer valdes landskontorist  
O. Gullman och hr H. May med hrr E. Lutteman och 
G. Håkansson som suppleanter. 
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Ett 40-tal personer antecknade sig som medlemmar i 
sällskapet. I dag har Wisby Simsällskap c:a 500 
medlemmar och Hemse BK Sim består av ett 
trettiotal medlemmar. 
15 mars 1961 var det dags att bilda Gotlands 
Simförbund. Förhandlingarna leddes av Anders 
Attner. Styrelsen fick följande sammansättning: 
Ordförande Göran Engström samt övriga ledamöter 
Kate Wickman, Sven Svensson, Åke Lindén, Berth 
Linder, Rolf Wickman, Birger Olsson och Nils-
Magnus Montan. Till revisor valdes Lars Erik Larsson 
med Dagny Lindgren som suppleant. 
Den 9 april 1961, i samband med Solbergabadets 
invigning, arrangerades en jubileumstävling  som 
uppskattades mycket. Bland de tävlande fanns bl.a. 
Jan Lundin, Stockholmspolisen.  
Ett annorlunda sätt att träna simning var Lasse 
Olssons framfart i varmbadhusets (numera Rindis 
kårhus) 8-metersbassäng!!!. Fastspänd i en sele 
(gjord av cykelslangar och skärpet till en regnkappa) 
kunde han idka på-stället simning. Hade han inte 
varit fastspänd så hade det blivit väldigt många 
vändningar i den korta bassängen Det är bara 
fantasin som sätter stopp för framgångsrika personer.  
Simsöndagen i går (3 september 1922) blev en 
strålande sensommardag, trots den något svala bris 
som blåste. Och det var ej heller en ringa skara av 
visbybor, som vid tiden för simtävlingarnas början 
samlades på södra vågbrytaren och höjderna vid 
Pallissaderna för att bese det äkta sommarspektakel, 
som en simtävling i det fria är under vår svala 
himmel. – Trots solvärmen kunde man ej annat än 
beundra de härdade simmarna i denna påkostade 
tävlan. 
 – En gotländsk märkeskvinna.  
Den 10 september 1922 blev fröken Elsa 
Calissendorff  vår första i Visby promoverade 
kvinnliga simmagister. 
Simning har under första delen av 1900-talet utövats 
runt om våra kuster och tävlingar har varit ett 
uppskattat inslag i  den gotländska idrottsvärlden. 
Under åren har många stora tävlingar och utbyten 
med fastlandsklubbar skett, såsom Hellas, 
Stockholmspolisen, Neptun, Oskarhamn och Nynäs-
hamn. Mot de sistnämnda genomfördes stads-
matcher som blev till hårda dueller. Wisby 
Simsällskap har ett flertal inteckningar i 
vandringspriser uppsatta till dessa tävlingar. 
 
Vålådalen direkt, sade simmarna om Etelhem 
(Gotlänningen juli1946).  
Är det någon av er, grabbar, som tror att det här är 
ett sommarnöje, misstar han sig fullständigt. Parollen 
på den här simkursen är jobba, och åter jobba! Så 
ungefär föll simkursens instruktör, Tage Lindströms 
ord, när han var ute  på simlägret vid Sigvaldeträsk, 
avbasade ett par av grabbarna, som trötta efter en 
timmes intensiv träning  i benspark, bröst- och 

fjärilsim, inte var pigga på en tjugo minuters duvning i 
polo. Vi förstår Lindström i det fallet: Han har blivit 
nedkallad för att göra denna kull av 20 unga grabbar 
och 2 flickor till, om inte fullt utbildade, så i det 
närmaste något  ditåt. 
Gustaf Hellsing med i kvartett som slog 
världsrekord i medley  (april 1953). 
En gotlänning i världsrekordtabellen. Ja, det tillhör 
inte vanligheterna precis. Tidigare är det väl bara 
diskus-Gunnar Nilsson som haft sitt namn där, men 
ströks  efter bara några timmar  Det var vid de 
olympiska förtävlingarna 1912. 
Flera duktiga gotländska simmare kan nämnas 
såsom: Lasse Olsson, Tord Larsson, Dan Thomsson, 
Kate Wickman, Karin Lindgren, Ann-Marie Wahljalt, 
Margaretha Björk, Mats Berg, Lena Ljungberg, Tord 
Thuresson, Johan Rydkvist, Lars Andersson, Ola 
Sigalith, Annette Fohlström, Anna Nilsson  m.fl. Som 
ni förstår så har gotländsk simning stått sig bra i 
nationell konkurrens. Det går nästan inte att plocka ut 
några ur den mängd av simmare som gotländsk 
simning har fostrat. Går vi fram i nutid så måste vi 
nog ranka Ida Sandin som vår största simmartalang 
genom åren. Hon har många fina placeringar i SM 
och andra stora tävlingar runt om i världen. Hon har 
deltagit i ett flertal NatWest Island Games-tävlingar 
och kan ståta med många medaljer av finaste valör.  
Simningen har på Gotland inte drabbats lika hårt av 
flykt till andra idrotter som många andra klubbar och 
föreningar gjort. Återväxten har varit god, vilket gör 
att vi ser framtiden an med tillförsikt. Dock måste det 
finnas bra och funktionella simhallar som kan ta emot 
tillströmningen av ungdomar som önskar utöva 
simidrott och kanske utvecklas till framgångsrika 
simmare. 
Simningen har även haft förmånen, att ha många 
duktiga ledare genom åren som är en förutsättning 
för ett bra resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


