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Förord 
 

Nu är man igång på många håll med den efterlängtade verksamhetsberättelsen. Inte minst här. Jag undrar ibland hur de gör 

som skriver sina memoarer långt fram i livet. Antingen har de ett ovanligt bra minne, eller så har de en massa små 

anteckningar som under åren placerats i byrålådan. Det kanske t.o.m. förhåller sig så, att de bara hittar på en massa som vi 

sedan går på. Hur som helst så försöker vi göra en så sanningsenlig berättelse som möjlig med allt vad det innebär. Nu kör vi! 

Vad som är bra med en verksamhetsberättelse är, att det är ett ypperligt tillfälle att få en sammanfattning och en bra 

överblick på vad som ett så fint sällskap som Wisby Simsällskap faktiskt är. Jag kan lova, att vi har ingenting att skämmas för, 

och skulle nu det förhålla sig på detta sätt så kommer vi aldrig (kanske) att erkänna det.  

Året 2010 blev åter ett framgångsrikt år inte minst av det faktum att vi blev utsedda till ”Årets Ungdomsförening”, vilket 

man inte blir om man inte är duktig i sin verksamhet. Som om inte detta vore nog, så fick ”våran” Peter (Aspen) Asp Gutnalias 

utmärkelse ”Årets Ungdomsledare”. Vi blev dessutom nominerade till ”Årets Idrott”, men vår ödmjuka hållning till 

framgångar gjorde att detta år fick någon annan också bli glad. 

Sens moral med anledning av ovan nämnda: Börja i tid med nästa års verksamhetsberättelse. 

Årets upplaga är sammanställd av Elsie och Kjellis Nordström. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse 
Ordförande Per Söderström 

Vice ordf Leif Söderdahl 

Kassör Susanne Markvardsén 

Sekreterare Christian Tinge 

Ledamot Pia Persson 

Ledamot Jette Knudsen 

Ledamot  Björn Kahl 

Sammanträden 
Wisby Simsällskap har under året hållit 

9 protokollförda sammanträden enligt 

följande:         

100309, 100415, 100527, 100617, 

100819, 100921, 101021, 101125, 

101216 

Specialdistriktsförbund 

(SDF) 
Wisby Simsällskap tillhör 

Stockholms Simförbund 

www.stockholmsim.se 

GSF 
 Gotland tillhör fr.o.m. 2010-01-01 

Stockholms Simförbund. 

Sista årsmötet för Gotlands Simförbund 

hölls den 14 januari 2010. 

Revisor 
 

Lars Persson 

Valberedning 

Fredrik Persson, sammankallande, 

Hans Juhlin och Elsie Nordström 

Wisby Simsällskap 

Skolportsgatan 4 

621 45 VISBY 

0498-21 22 00   

info@wisbysim.se  

www.wisbysim.se  

Solbergabadet, Visby 

0498-26 96 65 
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Stugfogde 

 

Kjellis 

 

   Ordf. Per Söderström 

   Vice ordf. Leif Söderdahl 

        Sekr. Christian Tinge  

Kassör Susanne Markvardsén 

  

 

 

          

Övriga ledamöter: 

Pia Persson 

Jette Knudsen 

Björn Kahl 
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 
År 2010 2009 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal medlemmar 352 293 645 - 592 

Varav  betalande 281 246 527 81,7% 470 

 

 

Medlemsredovisning 

aktiva medlemmar 
År 2010 2009 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal aktiva medlemmar 185 170 355 - 321 

varav under 12 år 62 67 129 36,3% 114 

varav 17-20 år 2 7 9 2,5% 12 

varav 5-7 år 30 26 56 15,7% 44 

varav 7-12 år 55 50 105 29,5% 100 

varav 13-16 år 14 10 24 6,7% 22 

varav 7-20 år 71 67 138 38,9% 134 

varav 12-25 år 21 22 43 12,1% 47 

varav över 20 år 103 84 187 52,7% 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 
VT 2010 HT 2010 
Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Elit-gruppen 1 4 5 3 5 8 

A och B-grupperna 10 11 21 7 10 17 

Medley 11 11 22 10 9 19 

Crawl 6 6 12 8 4 12 

Rygg 1 och 2  15 14 29 12 17 29 

Sim 1, 2, 3 26 25 51 31 23 54 

Plask o Lek 1 och 2 9 16 25 9 17 26 

Handikappgrupp - - - - - - 

Simundervisning för vuxna  - - - - - - 

Späckhuggarna (vuxensim) 3 14 17 4 17 21 

Vattengymnastik 1-4 59 2 61 54 3 57 

Morgonbadare, damer 19 0 19 20 0 20 

Morgonbadare, herrar 0 51 51 0 51 51 

Crawl-kurs vår 1 st / höst 2 st 4 7 11 22 9 31 

SUMMA DELTAGARE 163 161 324 180 165 345 

Antal träningsgrupper   20   21 
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Medlemsrekrytering 

Nu har det hänt igen! Va´då?, undrar Ni förstås. Jo, 

vi har passerat 600-gränsen. Sexhundra  i vårt fall står 

för antalet medlemmar. Tänk om befolkningen ökade 

varje år med lika många som vi bidrar med i antalet 

nya medlemmar. 53 personer som kommer till oss 

och vår verksamhet varje år, skulle innebära att det 

bara(!) skulle ta drygt 150 år innan vi når upp till 

Region Gotlands Vision att befolkningen på ön är 

65.000 gotlänningar. Visst slår en tanken att vi alla 

skulle vara i behov av ett större badhus, för inte skulle 

vi sluta rekrytera efter hundrafemtio år. 

Nu är ju sanningen denna, att största delen av 

ökningen beror på att intagningen till i första hand 

crawl-kurser m.m. vuxit i antal. Allt som är bra kan 

alltid bli bättre om bara viljan finns. 

 

 

 

 

 

Sammankomster 

Statistik är något man ibland tar till när man vill 

övertyga någon om sanningar, nästan sanningar eller 

förbannade lögner. För vår del vill vi bara visa och 

bevisa, att det är många som deltar i alla åldrar och att vi 

bredriver en omfattande verksamhet. 

Nu redovisar vi inte allt i denna uppställning. Alla 

”åldringar” (de som är över tjugo och inte är 

bidragsberättigade)  syns inte i staplarna. Vi vill inte 

riskera att staplarna blir för höga, eftersom man har hört 

talas om att vissa blir höjdrädda med stigande ålder. 

Som Ni förstår så har WSS en bred verksamhet där alla 

är välkomna inte bara de som befinner sig i åldrarna 7-

20 år. Gruppen i detta spann är glädjande nog ganska 

stor. Som sagt statistik är en sak och verklighet en 

annan.  Hur som helst, vi har det trevligt när vi möts.     

 

 

  

Könsfördelning 

Inte mycket vi kan göra något åt, men tjejerna har tappat 1 %(!). Nu 

är det så försvinnande lite att vi inte tänker analysera detta problem i 

nuläget. Som en konsekvens av den förlorade %-en så har den manliga 

delen av vår medlemskader ökat med motsvarande %. Alltså, vi har 

inte förskingrat någon %, utan sammantaget blir det 45/55.  
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Tävlingar 

DM i Hemse 16-17 januari (för år 2009) 

De sista DM-vinnarna någonsin har korats på 

Gotland. Nu går Gotlands 

Simförbund upp i Stockholms 

Simförbund  och får 

gemensamma DM-

tävlingar. Årets DM i 

Hemse blev åter en framgång för flera  

simmare från Hemse och WSS och med många fina 

rekord. Man förvånas många gånger över hur det hela 

tiden går att sätta rekord på rekord. 26 förväntansfulla 

simmare från WSS deltog och gjorde allt för att uppfylla 

sina mål. Med 26 simmare blev det inte mindre än 126  

individuella  starter och 14 lagkapper. Niclas Högberg 

passade även på att slå sitt eget gällande Gotlandsrekord 

på 200 m ryggsim med den nya tiden 2.13.07, grattis! Det 

var ett riktigt styrkebesked av Niclas som just nu ligger i 

hårdträning inför JSM, som han ska delta i, i Kristianstad 

4-7 februari.  

DM-resultaten redovisades i 2009 års verksamhetsbe-

rättelse.  Med denna tävling var årets simmarsäsong  igång 

efter juluppehållet. 

JSM i Kristianstad 3-7 februari 

Niclas Högberg fick en smakstart på JSM i Kristianstad. 

På 200 meter rygg slog han sitt eget pers, vilket blev nytt 

Gotlandsrekord med två sekunder. Nya rekordtiden på  

denna sträcka blev 2.11.33. Mycket bra simning och kul att  

han får ut bra tider från all träning, säger tränaren Peter 

Asp. 

Grand Prix 2 i Uppsala  och UGP 1 i 

Södertörn 12-14 februari 

WSS-simmarna slog många rekord under lördagens 

Grand Prix-tävlingar. Niclas Högberg slog till i årets första 

Grand Prix med två nya Gotlandsrekord i långbana under 

lördagens simningar i Uppsala!  

WSS har tre simmare som deltar i helgens Grand Prix-

tävlingar i Fyrisbadets 50-meters-bassäng i Uppsala. 

Aspen rapporterar om mycket goda insatser från bröderna 

Daniel och Robin Cederqvist. Niclas Högberg har slagit 

till med två nya Gotlandsrekord. Det första kom på 100 m 

ryggsim med tiden 1.04.20 som gav en mycket hedrande 

8:e plats i finalen, den tiden innebär även att Nicke är 

JSM-kvalad på distansen, grattis! Det rekordet innehades 

tidigare av Johan Rydqvist sedan 3 augusti 1987!! Det 

andra rekordet sattes i försöken på 200 m ryggsim med 

tiden 2.18.75, vilket även var 3:e bästa tid i försöken, final 

i morgon, söndag, förmiddag. 

Samtidigt deltar WSS med drygt 10 simmare i UGP1-

tävlingen i Haninge och därifrån rapporterar Pernilla o 

Jacob W att mängder av personliga rekord slogs under 

första dagens simningar. Lite extra kul var Oskar Perssons 

fina tid 4.43 på 400 m fritt som gav en mycket fin 

bronsplats, grattis!!  

Vi ser nu fram emot en mycket spännande söndag, dels 

i Uppsala och Haninge på förmiddan, och dels sen på 

eftermiddan i Haninge där alla WSS simmare avslutar 

helgens mycket spännande simningar! 

GP och UGP i helgen 12-14 februari  

Vilken simmarhelg för WSS tävlingssimmare! Vi hade 

simmare som deltog i Grand Prix i Uppsala och simmare i 

Haninge som simmade UGP, och som de simmade!  

Aspen har skrivit en liten reflektion över den 

minnesvärda simmarhelgen på fastlandet.  

 

Jag var till att börja med på GP i Uppsala med Niclas, 

Robin och Daniel. Där simmade Niclas fortsatt riktigt bra, 

han slog pers (nu var det på 50 m bassäng) och ett nytt 

Gotlands-rekord på både 100 ryggsim, 1.04.20, där han 

kom 8:a i finalen och 200 ryggsim där han kom 5:a med 

tiden 2.17.39 som var pers igen och Gotlandsrekord och 

dessutom kval till SM ! ! 

Robin simmade först på Fredag ett eget extralopp på 50 

m fjärilsim där han satte pers med 29.40 sedan simmade 

han ett extralopp på 100 m fjärilsim och persade med en 

sekund, tiden blev 1.06.07. 

Daniel visade att han börjar komma igång, han var 

endast en tiondel från pers och Gotlandsrekord på både 50 

br där han hade 31.77 och 200 br där han fick tiden 

2.36.11, på 100 br fick han tiden 1.10.50 (54 tiondelar 

från pers). Bra jobbat ALLA  tre ! !  

Sedan drog vi till Södertörn för att vara med på deras 

sista pass och träffa övriga gänget som varit där sedan 

fredag. Se resultaten nedan. 

UGP 

Här var Jacob och Pernilla på plats med ett suget gäng 

att slå personliga rekord. Detta gäng var följande:  Stina, 

Sara, Emilia, Karolin, Emma, Alva, Marcus, Oskar P, 

Gustav T, Gustav S och Rasmus . 

Jag och Jacob hade till en början sms kontakt och 

skickade resultaten från våra håll men efter ett pass så fick 

jag istället sms:et med endast texten  ” alla persade”   , 

blev helt enkelt för mycket att skriva. ALLA satte nya 

personliga rekord . JÄTTE  KUL ! ! 

Många många pers, men skall jag nämna några så får 

det bli Oskar Persson som simmade fantastiskt bra på 

framförallt 400 fr och 200 fr där han blev 3:a på båda 

loppen. Han fick tiderna 4.43 och 2.14 och sedan Robin 

som kom 3:a på 200 fjärilsim med nya fin fina pers-tiden 

2.22.91, pers med nästan 3sek. Kul, Kul ! ( måste ju vara 

favorit 50:orna på träning ) 

Men som sagt ALLA simmade jättebra ! Fortsätt träna 

bra så kommer alla fastlandstävlingar bli lika roliga som 

denna gång ! 

 

Hälsningar 

Peter 
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Träningshelg Fårösund 19-21 februari     

Fårösundslägret - en kanonhelg! 

Fårösundslägret för Elit, A-B-

Medleygrupperna blev mycket lyckat 

med bl.a. alternativ träning som gav 

skön träningsvärk på de allra flesta! 

Läs mer om lägret från Aspens 

rapport!  

Vi samlades utanför Solbergabadet  på fredag  kl. 

16.00. 33 simmare (skriver alla namn sist) och 4 ledare, 

alla fick plats fast många ej kollat med någon "INNAN vi 

skall åka" som det stod på PM:et men det är en annan 

historia. 

Efter en snöig färd så kom vi fram och det visade sig att 

stugorna vi skulle bo i var väldigt fina men att det kanske 

var lite tajt att sova 6 st i varje stuga som dom räknat så 

jag och fyra till (Marcus, Rasmus, Niclas och Robin) sov 

på hotellet vilket var lite sämre standard tyckte jag men 

helt ok. 

Första passet fredag kväll   blev det simning för Medley 

gruppen och styrka i gymmet (mycket fint) för E,A,B. 

 

Lördagens schema såg ut som följer för alla: 
07.00-07.45 Frukost 

08.00-10.00 E,A,B simning och Medley slangträning i 

 gymnastikhallen 

12.00 Lunch 

13.15-15.00 Medley körde simning och övriga körde 

 styrketräning i gymmet. 

15.00 Mellanmål  frukt, yoggie och Sussis (Linus 

 mamma) goda kakor (bakelser) vilka var 

 väldigt uppskattade. 

16.30-18.00 Alla körde tuffa stationsövningar i stora 

 gymnastikhallen. Ett trött gäng men som 

 gjorde ett OTROLIGT bra arbete så det var 

 mycket roligt att se. 

19.00 Middag 

20.00 Glass, chokladsås, maräng, även det gick åt, 

 inga problem. 

Simningen, så småningom,  blev självklart lite speciell 

eftersom det var en 18 m bassäng med tre banor. Men det 

visste vi så det var bara att anpassa och då funkar det 

alldeles utmärkt. Vi avslutade med att man (alla) körde 

fjärilsim MAX längs ena långsidan för att sedan ta sig 

under vatten till den andra långsidan där det då var 

ryggsim MAX en längd, väl framme där så fanns det en 

liten fotbassäng, kan vi kalla det, där man kunde ligga 

raklång och göra 20 armhävningar så att ansiktet skulle 

komma under vattnet om man gjorde en riktigt bra 

armhävning och det funkade alldeles utmärkt,  sedan 

gjorde man ett varv till med medleyordning på simsätten. 

Blev ett gäng sådana varv. Totalt blev väl passet kring 

5380 m för E, A och B grupperna på det ena simpasset. 

Medley simmade väl lite mindre men hade en liknande 

avslutning på passet. 

Sedan var det  schlagerfestival och nattinatti. 

Söndagen simmade alla? i denna lilla bassäng på 

morgonen, vi höll väl på ca 1.15 timme. Ungefär 10 st på 

varje bana så det blev ett gäng 25:or hela passet, men det 

funkade bra tycker jag, efter simningen var det ett snabbt 

ombyte för att spela 15-20 minuter innebandy där Robins 

lag slog Niclas lag. 

Efter detta en sista lunch och en avslutningssamling och 

sedan åkte alla hem, trötta men nöjda (tror jag). 

Mitt första läger med Wisby SS och jag tycker att alla 

skötte sig alldeles utmärkt gällande allt (träning, 

uppförande allmänt, sovande) då blir det också kul att 

vara ute på liknande läger när allt bara rullar på och det 

blir förhoppningsvis flera tillfällen som vi kan göra detta.  

Personalen som jobbade på plats tyckte att vi hade 

väldigt trevliga ungdomar,  sådant är ju alltid trevligt att 

höra.  

Boendet , maten (jättebra) , träningsanläggningarna 

var mycket bra tycker jag och kan tänka mig att åka 

tillbaka i Maj kanske när man kan hålla till lite mera 

utomhus och träna, vi får väl se. 

Ett extra STORT  tack till Jacob, Pernilla och Björn 

som var med hela helgen och jobbade. 

Tränare / Ledare:  Peter, Jacob, Pernilla och Björn. 

Deltagare:  Robin C, Marcus L, Rasmus H, Emma Ö, 

Amanda J, Niclas H, Gustav  Strömbeck, Anna T, Alva W, 

Oskar T, Gustav T, Adam S, Sara N, Edith S, Elin T, Lowe,  

Stina, My, Isac L, Emilia K H, Oskar S, Linus K, Douglas 

H, Louise H, Julia J, Victoria B, Wilma T, Viktor S, 

Karolin G, Gustav Sjödal, Simon G, Adrian O, Rasmus B. 

Nu tränar vi vidare ! 

Hälsningar Peter Asp 

Läger Calella i Spanien 4-11 mars 

 Här kommer en liten lägesrapport från gänget som är på 

träningsläger i Calella i Spanien.  

Vi har nu varit här i drygt två fulla dagar och träningen 

går mycket bra, alla 

kämpar på för fullt. Vi 

har avverkat 5 simpass i 

den fina 50-bassängen 

samt ett rejält fys- och 

löppass, så efter 

onsdagens morgonpass 

beordrade Aspen alla att 

sova mellan frukost nr 2 

och lunch, vilket välkomnades utan problem. Det kostar på 

att ligga på träningsläger...!   Imorgon siktar vi på att åka 

in en sväng till Barcelona. /Per S 

Vårplasket i Hemse 14 mars 

Hemse Bk Sim stod åter för det stora vårplasket. Ett 

stort antal simmare från WSS och Hemse samlades för att i 

många fall delta i sin första tävling. Det är klart, att det blir 

lite pirrigt första gången, men glädjen kan man inte ta 

miste på. En härlig tillställning där det är mer viktigt att 

delta än att vinna. Och så fick ju alla 

medalj! En ren barn- och 

ungdomstävling utan prestationskrav 

förutom från några vuxna. Att vuxna 

aldrig lär sig.  
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GP 3 i Eriksdalsbadet 19-21 mars och  

UPG i Tumba 20-21 mars 

Bra helg för gotländska simmare. I helgen tävlade 

flera simmare på Grand Prix för seniorer som avgjordes i 

Eriksdalsbadet. Där slog bland annat Niclas Högberg till 

med ett nytt gotlandsrekord på 50 meter ryggsim med 

tiden 30.25. Det tidigare rekordet hade Adam Jakobsson 

och det var på 30.67. Även Daniel Cederqvist slog ett nytt 

gotlandsrekord med tiden 31.52 och det på 50 meter 

bröstsim. Daniel hade det gamla rekordet på 50 meter 

bröst.  

Flera simmare var även på Ungdoms Grand Prix som 

avgjordes i Botkyrka. Den som placerade sig främst var 

Sara Nyberg som kom in tvåa på 200 meter frisim för 

flickor födda 1996. Där satte hon nytt personligt rekord 

med tiden 2.23.20. Även Matilda Persson tog medalj och 

det på 400 meter medley, där hon kom trea med tiden 

5.59.45 och även det var ett nytt personligt rekord. Matilda 

var även femma på 100 meter bröstsim och var där endast 

en sekund från att kvala in till Island Games som går av 

stapeln nästa år. Hon hade tiden 1.22.10.  

Sponsorsim i Solbergabadet 27 mars  

Wisby Simsällskap 

genomförde ett sponsor-

sim lördagen 27 mars i 

Solbergabadet. Simmarna 

från Elit, A-B och Medleygruppen hade skaffat sponsorer 

som skulle sponsra dem antingen med en fast summa 

och/eller per simmad meter. Utifrån dessa förutsättningar 

gjorde sig simmarna beredda att simma så långt som 

möjligt under 1,5 timma! 

113 sponsorer!!!!!! Simmarna kämpade på fantastiskt 

bra och överträffade sig själva genom att tillsammans 

tillryggalägga hela 147 200 meter, d.v.s. drygt 14,7 mil!!!  

Hur mycket gav då detta sponsorsim? Jo drygt 80 000 

kronor som Wisby Simsällskap och Barncancerfonden 

delar lika på. Stort tack till alla simmare, tränare, 

sponsorer, SpoF-are, föräldrar, anhöriga och övriga som 

förverkligade detta sponsorsim! 

”Bästa Fyran” lördag 17 april 

Lördag den 17 april genomfördes i 

Solbergabadet,  årets Bästa Fyran-

tävling. Detta är en tävling för fjärde-

klassare och inbjudan går ut till hela 

Gotland. Deltagarna simmar en 

lagkapp 8x25 m, valfritt simsätt. I år 

hade vi tre deltagande lag, alla från skolor i Visby. 

Efter lagkappen fick de, som så önskade,  ta 

simmärkena Vattenprovet och Simborgarmärket. Dessa 

simmärken bjöd Wisby Simsällskap på och WSS bjöd även 

deltagarna på varsin glass och juice efter genomförd 

tävling. 

Detta är en tävling som lockar stor publik bestående av 

föräldrar och anhöriga som hejar på.  De deltagande 

ungdomarna uppskattar också denna tävling. 

I segrande laget, Norrbackaskolan, ingick endast sex 

deltagare, eftersom två stycken uteblev. Detta innebar att 

två av deltagarna fick simma två sträckor, dock inte direkt 

efter sig.  Guldmedaljörerna heter: My Knudsen, Elina 

Andergren, Elin Fredin, Santoshi Sjöö, Lukas Lawergren 

och Gustav Mehler. På andra plats kom laget från S:t 

Hansskolan och trea Terra Novaskolan.  

Hoppas på flera deltagare nästa år gör WSS  

genom Elsie 

 

GP Final i Jönköping 23-25 april  

1:a dagens försök 

WSS Daniel Cederqvist satt 

nytt fint Gotlandsrekord på 200 

m bröstsim i GP-Finalens första 

pass som var försökspass. Läs 

Aspens rapportering från 

grabbarnas insatser i första 

dagens försök. 

Daniel simmade 200 br på 

tiden 2.33.43 vilket var ett 

ordentligt nytt pers och 

Gotlandsrekord med över 2,5 sek. 

Han simmade även 50 br på 31.72 vilket var 2 tiondelar 

från pers och alltså ett helt ok lopp.  

Niclas simmade 100 ry på tiden 1.00.20, vilket var ca en 

sekund över pers, första 80-85 m var han nog snabbare än 

någonsin men han tappade tempot sista 10-12 m, vilket är 

så lätt att göra på långbana, det gäller att vara med i 

skallen mot slutet. Tror det blir bättre imorgon och kanske 

får vi se en tid under 30 sek på 50 rygg för första gången.  

Adam tävlade för första gången denna säsong. På 100 

fr såg man väl att det saknades lite grundträning, han fick 

tiden 56.3. Däremot på 50 fjärilsim simmade han riktigt 

bra, fick tiden 27.30 vilket endast är 3 tiondelar från hans 

pers. Bra lopp och det ger lite hopp för framtiden.  

 

2:a dagens försök 

2:a dagen i Grand Prix-finalerna i Jönköping bjöd på 

ett nytt Gotlandsrekord av Niclas Högberg på 200 m 

ryggsim med nya tiden 2.16.71, grattis!  

 

Aspen rapporterar följande från 2:a dagens simningar i 

Jönköping: 

Niclas simmade ett mycket bra 200 ryggsim, 2.16.71. 

Nytt pers och Gotlandsrekord och endast en sekund ifrån 

för att simma final i GP Finalen, det är mycket bra det! 

Han simmade också 50 ryggsim men han valde att inte 

trycka iväg sig från väggen så det blev ej så bra, han 

halkade i starten alltså, sånt som händer.  

Daniel simmade 100 br men var inte med i skallen som 

han sa själv. 1.10.62 hade han, visserligen bara 6 

tiondelar från pers men vi tror att det finns tider kring 1.08 

redan nu men det gäller som sagt att vara med i hela 

kroppen. Bättre nästa gång. 

Adam gjorde en bra 50 fr med tiden 25.02 , helt ok , han 

simmade 100 fj och fick tiden 1.04.00. 
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Man ser väl att Adam är lite försiktigare när det gäller 

100 m sträckorna än 50 m sträckorna. Bägge 50 m loppen 

är helt godkända.  

HV vann i ishockey ( tråkigt för DIF :),  men det är en 

hel del bilar åkandes och tutandes utanför hotellet här i 

Jönköping. 

Hälsningar Peter  

 

Jöns Svanbergssim, långbana i Uppsala  

8-9 maj 

WSS skördade stora framgångar i helgens Jöns 

Svanbergssim som simmades i Fyrishovs långbana i 

Uppsala. 11 medaljer, 3 nya Gotlandsrekord och 

mängder med personliga rekord i konkurrens från 

svenska, finska och kanadensiska simmare, jäkligt bra 

helt enkelt!  

De 22 simmarna och 3 ledarna och ordförande hade en 

mycket bra tävlingshelg i Fyrishovs fina långbana (50 m 

med 10 banor), en sån skulle vi haft!! Nåväl, åter till 

simmarnas framgångar. Adam Jakobsson gav ett gott 

besked att han åter är het i tävlingssammanhang med guld 

på 50 fritt på tiden 24.75, silver på 50 fjäril på tiden 26.86, 

vilket är nytt Gotlandsrekord och även ett nytt 

Gotlandsrekord på 50 rygg med nya rekordtiden 29.60, 

vilket räckte till en fjärdeplats i grenen. Övriga medaljörer 

var Gustav Strömbeck med silver på 200 bröst, Niclas 

Högberg med silver på 200 rygg, Oskar Persson med silver 

på 50 fjäril och brons på 400 fritt, Daniel Cederqvist med 

brons på 50 och 200 bröst, Elin Tinge med brons på 100 

rygg, Rasmus Hansson med ett brons på 200 rygg. Sist 

men inte minst så raderade WSS herrlag ut gällande 

Gotlandsrekordet sedan 2 augusti 1967 på 4x200 fritt med 

nya tiden 8.54.41. Herrlaget bestod av Daniel Cederqvist, 

Niclas Högberg, Robin Cederqvist och Adam Jakobsson.  

Utöver alla medaljer och Gotlandsrekord så gjordes det 

mängder av personliga rekord, varav mängder av 

heatsegrar, vilket tyder på att våra simmare utvecklas och 

trivs väldigt väl i våra tränares duktiga händer, kul! 

Kneippbyn Swim i Visby 14-15 maj  

Första upplagan av 

WSS nya tävling 

Kneippbyn Swim blev 

en riktigt lyckad 

simmarhelg med drygt 

100 deltagare från 6 

olika klubbar, varav fyra 

från fastlandet, som gjorde det till en riktigt 

intressant och rolig tävling som även innehöll 

korttricks, stämningsfullt musikframträdande, dans 

och limbo.  

De drygt 100 hundra deltagarna i första upplagan av 

Kneippbyn Swim i åldrarna 7-15 år gjorde nästan 300 

starter i totalt 46 grenar. Simmarna kom från Väsby SS, 

Spårvägens Simförening, Österby SS, Mälarhöjdens SS, 

Hemse BK och Wisby SS. Tävlingarna startade med pass 1 

på kvällen fredag 14 maj och fortsatte med pass 2 och 3 

under lördagen den 15 maj. Simtävlingen simmades i 

Solbergabadet och avslutades med en gemensam festkväll 

i Rotundan på Kneippbyn där vi åt en härlig taco-buffé, 

hade ytterligare prisutdelningar, fick uppleva fantastiska 

korttricks av Adam Scheid. Fanny och Herman Gardarfve 

bjöd på vacker skönsång som vi fick gåshud av, vi dansade 

disco och även limbo.  

Det sattes som vanligt mängder av personliga rekord av 

de 65 tjejerna och 40 killarna som kämpade i bassängen, 

för gotlänningarna blev det 60 pers för WSS och 9 för 

HBK. Många fick sina första medaljer någonsin så det var 

mycket glädje och kämpatakter både i de individuella 

grenarna såsom i de många lagkapperna som simmades i 

dagarna två. 

UGP3 i Eriksdalsbadet 12-13 juni  

 De 10 WSS:arna som deltog i helgens UGP3-

tävlingar i Eriksdalsbadets 50-meters-bassäng slog 

mängder av personliga rekord. Främsta resultaten 

noterades av Stina Juhlin och Gustav Strömbeck.  

Det blev inga medaljer i den tuffa konkurrensen i 

helgens UGP3 (Ungdoms Grand Prix) som simmades i 

Eriksdalsbadets 50-metersbassäng, men alla WSS-

simmarna slog personliga rekord och en del satte rekord i 

varje start! Närmast medalj var Stina Juhlin som blev fyra 

på 200 meter fritt med tiden den 2.22.67 därmed putsade 

hon sitt gamla rekord med tre sekunder.  

Aspen rapporterar följande från helgens tävling: 

Fredag 11/6 på em-färjan var vi ett litet gäng, men 

taggat, som åkte mot Stockholm och UGP på 50 m bana. 

Gänget var Stina, Elin,  Alva, Marcus, Rasmus, Gustav T, 

Gustav S, Oskar T, Oskar S och Linus K. Tränare/Ledare 

på trippen var Jacob W, Pernilla T, Susanne R och 

undertecknad.  

Vi bodde på Ängby Camping i stugor, väldigt enkla men 

helt ok och dessa var fria från vägglöss denna gång :), 

bara en sådan sak. Vi åt luncherna på restaurangen i 

Eriksdalsbadet och dom bjöd på jättegod mat båda 

dagarna.  

Tävlingarna gick väldigt bra som det gått tidigare 

denna säsong. Alla satte personliga rekord på något och 

vissa slog personliga rekord på allt de simmade. 

Vi hade med oss den yngsta deltagaren från Wisby SS 

till fastlandet och det var Linus K (född 01) och han 

klarade av det på absolut bästa sätt. Han blev en aning 

trött på färjan hem :) , inte så konstigt när simtävlingen 

innebar att vi var  i simhallen ca 10 timmar både lördag 

och söndag (men det var väl kul, eller hur Sussie ? ). 

Nu hoppas vi att nästa säsong åka iväg på en tävling till 

fastlandet med en stor trupp där det är åldrar  födda 98-02 

för både flickor & pojkar. 

För många var detta sista tävlingen för säsongen och 

alla bör väl vara väldigt nöjda med tanke på hur mycket 

pers det slagits. Även om man ej har tävlingar kvar så bör 

man fortsätta träningen till fredag 9 juli och sedan ta 

semester från simningen. 

Ha det bra i sommar !  Peter 
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DM/JDM i Eriksdalsbadet 19-20 juni 

WSS visade klass i historiskt DM.  

WSS gjorde en mycket stark insats i helgens DM-

tävlingar i långbana som avgjordes i Eriksdalsbadets 

50-metersbassäng 19-20 juni 2010. Niclas Högberg blev 

förste gotlänning att ta medalj i DM för region 

Stockholm som Gotland numera tillhör sedan 

årsskiftet.  
WSS chefstränare Peter Asp kommenterar sina adepters 

insatser i helgens DM-tävlingar i Stockholm."Det var ett 

historiskt gäng som åkte iväg mot det första Stockholms 

DM någonsin och jag tycker väl att vi visade att vi har där 

att göra. 

Niclas Högberg blev den första gotlänning att ta en 

medalj på Stockholms DM och det gjorde han på 200 

ryggsim med tiden 2.17.98 vilket är bra med tanke på vart 

han ligger träningsmässigt. Han JSM-kvalade också in på 

50 m rygg med tiden 30.09 vilket var precis  på 

hundradelen vad som behövdes. Elin Tinge fortsatte simma 

bra och satte pers på både 50 rygg med 35.69 och på 200 

rygg med tiden 2.42.61. Även Matilda Persson simmade 

mycket bra och satte även hon fina pers på både 50 bröst 

med 38.81 och 100 bröst med tiden 1.24.66 (pers med 2 

sek!!). Bra jobbat tjejer!! 

Adam Jakobsson slog på nytt Gotlandsrekord på både 

50 fjärilsim med tiden 26.77 och på 50 ryggsim 29.54. Bra 

Bra! Fortfarande lite försiktigt på 100 m sträckorna men 

hoppas det kommer, fram emot SM. 

I herrarnas 4x100 medley slogs det även ett 

Gotlandsrekord. Tiden blev, tror jag, 4.21.66. Det var 

dock ingen bra lagkapp tycker jag, utan jag hoppas på en 

så där 7-10 sekunder bättre på SM om jag skall vara nöjd. 

I laget simmade Niclas H – Daniel C – Adam J – Robin C, 

behöver ej nämna några tider tycker jag. 

Vi bodde på Långholmens Vandrarhem, det är ju ett 

före detta fängelse så vi fick våra egna celler, tycker det 

var riktigt häftigt boende och väldigt fint för att vara ett 

vandrarhem. Nu är det bara en tävling kvar för säsongen, 

inte vilken som helst utan SM/JSM i Malmö som går 14-18 

juli. Skall bli väldigt roligt! 

Hälsningar Peter 

SM i Malmö 14-18 juli 

WSS simmare gjorde mycket bra ifrån sig i årets 

SM-simningar på långbana i Malmö. Grabbarna satte 

tre nya Gotlandsrekord och ett flertal personliga 

rekord i den tuffa konkurrensen bland Sveriges absolut 

bästa simmare!  

 Årets SM i simning 

avgjordes i Lindängsbadet 

nere i Malmö 14-18 juli. 

WSS hade 4 simmare med 

och de simmade riktigt bra i 

mästerskapet. I medley-

lagkappen fick de verkligen 

till det och satte ett nytt bra 

Gotlandsrekord med nya 

tiden 4.13.04. Individuellt var det Daniel Cederqvist som 

verkligen fick till det under SM-veckan med två nya 

Gotlandsrekord. Först ut var 100 bröst med tiden 1.09.77 

som följdes upp på 200 bröst med tiden 2.31.56. Starkt 

simmat! 

De andra tre grabbarna Robin Cederqvist, Niclas 

Högberg och Adam Jakobsson gjorde även de fina 

individuella insatser med ett antal personliga rekord. 

SM-veckan satte punkt för en mycket framgångsrik 

säsong för Wisby Simsällskap i tävlingssammanhang, 

vilket simmarna har visat med besked vid varje tävling 

denna säsong, både på fastlandet och hemma på Gotland.  

Nu tar vi lite välförtjänt semester och laddar för 

kommande säsong! 

Med vänliga simmarhälsningar Per Söderström  
  

Helgläger i Roma 3-5 september 

 Alla från Elit och ned till Medley har fått inbjudan till 

detta läger. Som tränare på detta läger fanns Peter, Pernilla 

och Jacob, vilka gjorde ett fint jobb tillsammans. Tanken 

var att träningspassen skulle förläggas till Varplöse 

Vattenpark med sin 50-meters utomhusbassäng. Tyvärr 

fick detta ställas in p.g.a. tekniska problem, så Romabadet 

blev helgens träningsarena. Vi bodde på Brukshotellet, 

vilket för övrigt kan rekommenderas. I PM:et stod det att 

man skulle ta med regnkläder och snuttefilt. 

Regnutrustning kom inte till användning, men kanske 

snuttefilten var skön att ta till fram på kvällskvisten.  

Fram på söndagen när truppen splittrades var det många 

som var både trötta och nöjda. En bra uppstart inför den så 

efterlängtade höstsäsongen.  

 

Solberga Open i Solbergabadet i Visby  

25-26 september 

Årets Solberga Open 

simmades i helgen 25-26 

september och det blev en 

mycket spännande och rolig 

tävling. Många jämna fajter 

mellan simmarna i det 

proppfyllda Solbergabadet där Polisen Sim slutligen 

tog hem det ärofyllda priset Bästa Klubb.  

Solberga Open som simmades i Solbergabadet hade 

hela 180 deltagare fördelat på 9 klubbar, varav 7 kom från 

fastlandet och 2 från Gotland. Från fastlandet deltog 

Upsala Simsällskap, SK Ena, SK 1970, Saltsjöbadens IF 

Sim, Danderyd Sim, SK Elfsborg och Polisen Sim. Från 

Gotland deltog simmare från Hemse BK Sim och givetvis 

Wisby Simsällskap 

Solbergabadet var proppfyllt med simmare, ledare, 

funktionärer och publik och stämningen var mycket god 

och högljudd under tävlingens 42 grenar som simmades 

under tävlingens 3 pass. 

Det gjordes hela 802 individuella starter och 46 

lagstarter i totalt 42 grenar. Tävlingen avslutades med en 

rafflande lagkapp 4x50 m Medley, mixade lag, som vanns 

av SK Ena Lag 1, tvåa kom Polisen Lag 1 och bronset 

kneps av SK 1970 Lag 1. 
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Poängstriden Bästa Klubb vanns av Stockholmspolisens 

Sim IF med 816 poäng, 2:a Simklubben Ena 562 poäng 

och 3:a blev Wisby Simsällskap med 430 poäng. Vinnarna 

fick en pokal från Kneippbyn och en presentcheck. Stort 

Grattis till Polisen Sim. 

Det ärofyllda Hejarklackspriset gick i år till   

Saltsjöbadens IF, de fick en "Sparkotte" i keramik 

tillverkad av Monica, Gotland.  

Varje deltagande klubb fick ett "Strutsägg" i keramik 

också tillverkat av Monica, Gotland. 

Hur gick det då för WSS simmare under årets 

Solberga Open? 
Jo, det gick verkligen bra. På WSS 159 individuella 

starter tog man hela 116 personliga rekord och 10 

medaljer, varav 3 guld, 2 silver och 5 brons i den mycket 

tuffa konkurrensen från några av de bästa simmarna i 

Sverige som deltog i tävlingen. Fantastiskt bra helt enkelt 

och ett bra kvitto på att den ökade träningen både i kvalité 

och kvantitet ger resultat, bra simmat av alla!  

Wisby Simsällskap får härmed tacka alla simmare, 

ledare, funktionärer, cafépersonal, sponsorer och publik 

för en mycket kul tävling och trevlig helg! 

PS. Ett extra tack till Lars och Laszlo från Danderyd 

som även var funktionärer i helgen! 

Trulle Cup i Solbergabadet Visby10 oktober 

Tänk, att få en simtävling 

uppkallad efter sig. Ja det har 

förstås hänt några gånger tidigare, 

såsom Jöns Svanberg i Uppsala 

samt ytterligare ett antal. Vi är 

glada att Du Roger Trulsén har 

ristat in Ditt namn i 

simmarhistorien. 

Jag vill tacka alla ledare, föräldrar och framförallt alla 

underbara simmare för en jätterolig träningstävling idag! 

Jag tycker att Trulle Cup blev en jättebra träningstävling 

för våra yngsta simmare! Det hade inte varit möjligt om 

inte ni alla hade ställt upp så bra! Jättestort tack till alla!  

Hoppas detta kan bli en tradition, kanske en gång per 

termin för dessa grupper. Jättebra format tycker jag! 

Nästa träningstävling är Sjöhästen som går i Hemse i 

november. Hoppas vi kan ha med lika många simmare 

där!   

Hälsningar! 

Jacob Werner, tränare i Sim 3 och Medley 

UPG 4 i Haninge Torvalla 16-17 oktober 

Medaljregn över WSS på UGP4. WSS lilla, men 

mycket starka, trupp tog inte mindre än 17 medaljer vid 

UGP4 som simmades i Torvalla simhall i Haninge 16-17 

oktober. Vi lyfter på hatten och bugar oss, grattis!  

En mycket stolt chefstränare, Peter "Aspen" Asp, 

skriver följande rapport från den mycket framgångsrika 

tävlingsresan till Haninge.  

"Vi var ett litet gäng (men  bra) som åkte till Haninge 

fredag 15/10. Det var jag (Peter), Matilda, Elin, Emma, 

Niclas, Rasmus, Oskar P och Gustav ”Snurrpan” 

Strömbeck. Under färjan till Nynäshamn så jobbade vi lite 

med åsiktskort, jag sa en massa påståenden och simmarna 

fick säga vad dom tyckte genom att först visa ett kort 

(stämmer ej alls / Stämmer delvis /  Stämmer helt) och 

sedan förklara varför dom tyckte så. Mycket bra och roligt 

tycker jag det var. Detta ingår i Värdegrunden som vi skall 

försöka jobba vidare med i klubben. 

Sedan bar det av till Hotellet i Haninge. Det visade sig 

vara ett jättefint och stort Hotell med jättefin frukost. 

Receptionen låg på våning 5 ??, lite konstigt. Upp och äta 

frukost kl 07.00 och sedan insim och första passet. Jag 

skriver lite resultat nedan men kan redan här skriva att det 

gick otroligt bra under hela helgen. 

Snurrpan (se ovan) vann 100 br 1.21.21 (pers) och även 

200 br 2.57.94 (6:e bästa tiden just nu i Sverige), kom 

även 3:a på 400 fr med nya stora perset 5.09.43. Niclas 

vann 200 ry på 2.13.15, riktigt bra tid, 2:a på 200 Medley 

2.20.43 (pers) och 3:a på 400 Medley med tiden 5.02.21 

(pers med 7sek). 100 Rygg får ni väl fråga honom hur det 

gick. Oskar P kom 2:a på 400 fr 4.39.60 (pers 4 sek) , 2:a 

200 fr 2.11.63 (pers), 2:a 100 fr 1.00.06, 2:a 200 fj 2.39.78 

(pers), 2:a 800 fr 9.49.04 (pers).  

Rasmus fick ett litet genombrott under helgen tycker 

jag. Han kom 3:a på följande grenar 200 fr 2.13.89 (pers), 

400 fr 4.48.40 (pers 18 sek), 200 Me 2.31.95 (pers 4 sek), 

200 rygg 2.32.75 (pers 8 sek), 3:a 100 ry 1.11.80 (pers), 

5:a 100 fr 1.01.87 (pers), Matilda kom 2:a 400 Medley 

5.59.51 (pers), pers också på 400 fr 5.26.54 och på 200 br 

med tiden 3.00.43. Emma simmade ett jättebra 100 br,  

slog nytt pers med nästan 2sek med tiden 1.25.21, och kom 

6:a, satt nytt pers med 8sek  på 200 br 3.09.17 och 400 fr 

får ni även här fråga vad hon gjorde. Elin hade en lite 

jobbig helg med sig själv (skallen) men fick till slut, i sista 

passet sätta pers och det på 200 Medley 2.48.12 (pers 

3sek) och avslutade med ett helt ok lopp på 100 fr 1.06.23. 

Som ni ser en riktigt riktigt bra helg ! Hemresan var 

dom väldigt trötta och fnissiga, minst sagt. Men jag tror 

att alla hade en väldigt rolig helg och var väldigt nöjda 

och trötta när vi kom hem. 

PS. Smeknamnet ” Snurrpan” 

kom till när vi åt middag söndagen 

innan vi skulle på färjan. Gustav åt 

Pasta Carbonara men utan en 

massa saker, så det var knappt 

någon Carbonara kvar, men helt 

plötsligt så ropa han till att ” titta 

jag har fått en Snurrpa ? , han 

menade väl något annat (någon 

annan pasta sort) men så kan det 

gå och Snurrpan  kom till  DS. 

Tackar för en Bra och Rolig helg i Haninge ! Peter 

 

Aquarapid i Eriksdalsbadet 29-31 oktober   

Ännu en riktigt bra helg av Wisbysimmarna. Riktigt 

roligt. Flera finalplatser och medalj av Danne, Guld på 

100 br och silver av Niclas på 100 ryggsim med nya 

Gotlandsrekordet 1.01.46!!  

Ett glatt gäng från WSS deltog i årets Aquarapid som 

simmades i helgen 29-31 oktober i Sveriges Nationalarena 

Eriksdalsbadet. 
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Berättelsen som följer nedan är skriven av Elin T och 

Matilda P. 

Fredag: Nästan alla sover på båten eftersom vi gått upp 

så tidigt. Dom som ej sov spelade ”Doodle Jump” på 

Peters telefon och nuvarande rekord hållaren är Niclas på 

28400 poäng. Tävlingen började redan på fredag kväll 

med sträckorna 200 fr för dom lite yngre och 400 fr för 

dom lite äldre. I stort  sett alla slog nya fina personliga 

rekord!! Vi åt god mat på Eriksdalsbadet och sedan 

tillbaka mot vandrarhemmet. 

Dagens lärdom av Lowe: Hon sa så här – ”måste vi 

prata om Kiruna kan vi inte prata om Sverige i stället ???, 

Det tog hårt på en Kirunabo. Kiruna ligger i Sverige 

och EJ i Afrika! 

Här ville Lowe sätta Robin på plats och sa följande: 

”Snacka på du om dina kossor med 4 betar ????” .  Så 

fel det kan bli. 

Lördag: Tävlingsstart 09.00 och först ut av 

WSS:arna var Alva W  som startade dagens 

pers.våg  som fortsatte genom hela passet. 

Grenarna som simmades var 100 ry och 100 br. 

Passets finalister var Matilda P, Daniel C och 

han som överraskade hela Sverige (inkl Kiruna) 

med sin finalplats på 100 br. Även Alva W kom 

till final på 100 ry, Jättebra kämpat!! 

Pass nr 3 startade med 100 ry för tjejer 96-97 

och samtliga slog pers (Sara, Fanny, Emma). 

Finalister på ryggsim blev Stina, Niclas (nytt 

Gotlandsrekord). Middagen var god och till efterrätt fick 

vi Yoggi och en kanelbulle. När vi skulle gå ifrån 

matbordet så small det till i golvet när någon tappade sin 

tallrik med mera på golvet! Vi var några som stod en bit 

bort men hörde smällen och alla sa direkt ”Elin ” utan att 

ha sett vem det var och mycket riktigt så var det Elin! (inte 

en slump). Hon skyllde allt på en stackars Norrman?   

Dagens lärdom enligt Elin: Gå aldrig bakom en 

norrmans rygg! 

Tack alla för en Bra , Rolig och Trevlig helg. 

Hälsningar Peter   

 

SS04 Knattesim i Eriksdalsbadet  

5-7 november 

Ett gäng Medleysimmare med ledare och föräldrar 

drog till Stockholm 5-7 november och simmade 

SS04:as Knattesim med beröm godkänt. De tittade 

även på världsstjärnorna som tävlade i World Cup-

finalsimningarna i Eriksdalsbadet.  

Med på Stockholmsresan var simmarpappan (Linus är 

sonen) och styrelseledamoten Björn Kahl och han har 

skrivit ner sina upplevelser från helgen. Peter "Aspen" Asp 

tog lite bilder med sin mobil (som jag norpat från Fejjan, 

ok va?)...och lyckades fånga blivande världsstjärnor?? och 

en nybliven världsstjärna!!  

Ja så var det då äntligen dags för Knatte-simresan, för 

några var det ju första tävlingen på fastlandet vilket ju är 

jättestort. Morgontrötta föräldrar lämnar av sina 

adrenalinstinna barn vid samlingen vid Solberga för 

uppsittning i två minibussar med GPS mot Visby hamn och 

resa mot Stockholm/Solna.  

Efter lite små bestyr med sittplatser så fick vi alla 

frukost, kortspel, film och mycket snack och då gick ju 

resan väldigt fort, (vederbörande)  hann t. o. m. ta en liten 

tupplur. GPS-styrning till Solna hotell/vandrarhem, 

incheckning,  lunch och sedan vidare till Eriksdalsbadet 

och WC-simningar (LUNCHPORTIONERNA VAR 

GIGANTISKA). Nu började den stora autografjakten med 

block, penna och snöre och så var nu fisket över 

läktarkanten till gången bakom bassängen igång (mycket 

bra resultat). Träffar med världsstjärnor och 

fotograferingar tar på krafterna, så efter middagen 20.00 

var det godnatt för samtliga simmare för uppladdning 

inför söndagens tävlingar!   

Väckning halv 7 frukost och sedan iväg för insim och 

tävling. Det finns en massa att skriva om detta men, det 

var en mycket bra dag, massor av pers, ett gäng 

medaljer och ett 100% satsande av dom härliga 

ungdomar/barn vi hade med oss dit. Vi, med all 

säkerhet minsta truppen, men med allt hjärta så 

var vi nog störst på plats. Lång dags kväll mot 

natt, mycke glädje, skratt, pizzor och en sen 

båtresa hem så är nog min sammanfattning 

att det här gör vi/jag hemskt gärna om igen. 

Ett stort tack till simmarna tränarna 

(Peter, Pernilla) och till övriga föräldrar 

som var med och gjorde denna helg till vad 

den var! 

MVH Björn Kahl Linus Kahl`s pappa 

 

World Cup i Stockholm  6-7 nov   

Lördag 6 nov var det ett ungt gäng som åkte till 

Stockholm för att titta på World Cup i Eriksdalsbadet och 

för att på söndagen deltaga på Knatte Sim i Solna. 

De som åkte var Peter Asp, Björn Kahl, Pernilla 

Thuresson, Mika Lahti , Maria Myrbäck och simmarna var 

Linus Kahl,  William Yttergren, Cosmos Sharman, Fabian 

Rosen Karlsson, Oskar Strömbeck, Oskar Thuresson,  Alba 

Ekepil, Nelly Gustavsson,  Lina Myhrbäck, My Knudsen, 

Louise Holmedahl och Emilia Kristansson Hammarskjöld. 

Det blev många autografer som våra simmare tog från 

alla världsstjärnor som var med på tävlingen och det blev 

några bilder också med Jennie Johansson från landslaget 

och några av våra simmare. Dom fick också se många 

väldigt bra simningar, bland annat Therese Ahlshammar. 

Vi träffade även Daniel Cederqvist som hade simmat på 

förmiddagen men var tyvärr sjuk och skulle väl inte ha 

tävlat egentligen. 

Laddingen med World Cup och sedan Knattesim var 

tydligen ett bra sätt, för Knatte Sim dagen efter gick 

väldigt bra för alla och massor med personliga rekord 

blev det. 

Vid datan / Peter Asp 

 

SUM-SIM regionsfinal i Upplands Väsby  

13-14 november 

Wisby Simsällskap hade inte mindre än åtta simmare 

med i helgens regionsfinal i SUM-SIM. Tävlingarna 

avgjordes i Upplands Väsby och att Wisby hade åtta 
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simmare med i regionsfinalen är nästan unikt i klubbens  

historia.  

Gustav Strömbeck, född -97 tog en fantastisk tredjeplats 

på 100 m bröst, en placering som kvalificerar honom till 

Riksfinalen. Övriga WSS-simmare slog personliga rekord 

på löpande band och det var, Oskar Persson, Rasmus 

Hansson, Gustav Thuresson, Matilda Persson, Sara 

Nyberg, Emma Öhman och Love Rogersdotter.   

 

DM i Åkersberga 19-20 november 

Flera av gotlänningarna imponerade i helgens DM-

tävlingar i Åkersberga. 

Allra bäst gick det för Niclas Högberg. Först kom han 

fyra på 200 m rygg på tiden 2.12.22. Det blev även en  

fjärdeplats på 100 m rygg. Tiden 1.00.38 var personligt 

rekord och Gotlandsrekord. Niclas satte även nytt 

Gotlandsrekord på 50 m rygg med tiden 28.82.  

Adam Jakobsson hade det gamla rekordet. Det blev 

även personliga rekord för Niclas på 200 meter medley 

och 100 medley. Daniel Cederqvist slutade på andraplats i 

200 m bröst 2.29.12. Oskar Persson blev fyra på 800 m 

fritt 9.34.78. Det var nytt personigt rekord med 13 

sekunder (!).  

 

Kortbane-SM i Eriksdalsbadet 2-5 december 

Fem medaljer blev facit för Ida Sandin (numera Väsby 

SS) under kortbane-SM som avslutades i helgen. Hon och 

Väsby satte även nytt svenskt rekord på 4x200 meter 

frisim. Grattis!  

Även Wisby SS hade med två simmare på SM. Niclas 

Högberg satte personligt rekord på 100 meter ryggsim med 

tiden l.00.l8 och även på 200 meter rygg med tiden 

2.10.30. Han vill väldigt gärna komma ner under sekunden 

på 100 meter Men nu är det nära, säger tränaren Peter Asp. 

Daniel Cederqvist tävlade även han och noterades för tiden 

2.24 på 200 meter bröstsim. Hans näst bästa tid i karriären. 

–Det är väldigt bra med tanke på att han inte fått klok 

träning  på grund av mycket sjukdomar, säger tränare Asp.  

 

Juldoppet i Solbergabadet 4 december 

Femtiotalet simmare 

från WSS och HBK Sim 

tävlade i Solbergabadets 

bassäng i lördagens 

Juldopp som avslutade 

tävlingssäsongen på 

Gotland.  

De nästan 50 simmarna 

gjorde totalt 195 

individuella starter och 

visade att formen är på topp, både hos WSS och Hemses 

simmare. Inte mindre än 110 personliga rekord sattes. 94 

av WSS- och 16 av Hemse-simmarna, och då har vi inte 

räknat med dem som startade med nolltider...så det var ju 

egentligen ännu fler...Bravo!! 

Efter dagens extralopp som var 200 m rygg och där 

WSS Rasmus Hansson gjorde fina 2.25.25 vilket räckte för 

kval till kommande JDM, Grattis!!! avslutades Juldoppet 

med en rolig mixad lagkapp på 8x50m. 

Tack alla simmare, ledare, funktionärer och övriga som 

gjorde denna tävling möjlig...och lycka till Gustav 

Strömbeck nästa helg i SUM-SIM Riks som går i 

Eriksdalsbadet i Stockholm. 

225 900m ! ! ! !  Snacka om Lång-lopp i 

Solberga 30 december 

 2010 års sista träningspass betyder långpass i 

”Aspens” regi. Sagt o gjort...simmarna simmade alltså 

totalt drygt 22,5 mil tillsammans, puh!  

Som vanligt för Aspen så avslutar simmarna med att 

simma ett 3-timmarspass som sista övning för året och 

resultatet ser ni nedan:  

Totalt simmades det  225900m ! ! ! !  Det blir 9036 

längder i Solbergabadet. Man kommer ganska långt 

hemifrån på detta vis, och så skall man hem igen. 

 Finns det fler som är lika tokiga?   

Nu får simmarna några (!) dagars välbehövlig ledighet, 

vilket de är värda. Stort Grattis till alla som varje dag gör 

sitt bästa. 

  

Morgonbadande 

damer och herrar 

Vad kan var skönare än att 

stiga upp tidigt på morgonen (05.00!) två dagar i veckan 

för att bege sig till Solbergabadet  och utöva både 

gymnastik och simning? För en del är det naturligtvis 

bättre att ligga kvar i sänghalmen och bara njuta eller 

drömma underbara drömmar. Men för våra morgontidiga 

motionärer är det det  bästa som finns, att kasta sig med 

full kraft ur slafen, av med nattdräkten, på med gymnastik 

- eller badutrustning för att inleda dagens övningar. Det är 

beundransvärt och de har verkligen förstått vad god 

kondition ger. Man blir både friskare och gladare. Det är 

inte ofta man ser en sur min hos dessa kämpar. Motion är 

hälsa – Hälsa ofta.  Vi skall inte glömma våra två tjejer 

Eva och Elsie som vecka efter vecka finns på plats för att 

öppna och pyssla om morgonbadargänget.  Dessutom 

fyller de en del av kvoten för eget välbefinnande. Här 

gäller det att förena nytta med nöje. Det ryktas om att 

några går till Märta´s för att återställa balansen i kroppen, 

men det är de väl värda.  Tänk på dem som aldrig gör 

något, utan ligger kvar där de hamnade kvällen innan. 

Avslutning för Morgonbadande damer.  

Måndag den 14 juni var det dags för vårens avslutning i 

strålande morgonsol. Det var Wisby Simsällskaps 

Morgonbadande damer som efter en timmes simning, från 

kl. 06.00 i Solbergabadet, tog sig ner till Botaniska 

trädgården. Där i lusthuset dukades det upp kaffe och 

smörgåsar som en del av deltagarna hade fixat till. En 

trevlig tradition som har pågått ett antal år.  
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Herrarnas julkaffe hölls i Badvillan den 13 dec och 

damerna samlades vid Märtas Café den 13 december inför 

juluppehållet.  

Vattengympa    

I WSS finns även några gäng som förstått det här med 

att hålla sig i trim. Det är de beryktade Vattengympa-

gängen. Ibland är det positivt med gängbildningar, inte 

minst i detta sammanhang. Flockdjur som människan är så 

strålar de samman i det tidigare nämnda bad som fungerar 

som en mötesplats där man får använda betydligt fler 

muskler än vad man kan ana. Hela kroppen får sitt när man 

utövar gymnastik i detta våta element. Och hör´ni – Mår 

kroppen bra så mår knoppen bra. Det är inget vi hittat 

på, utan det är vetenskapligt 

bevisat. Om Ni inte tror på detta 

så pröva gärna denna fantastiska 

motionsform så kan vi diskutera 

orsak och verkan efteråt. Ni 

kommer att få svårt att 

argumentera för att bevisa motsatsen.  

Om vi inte hade våra fantasiska tjejer Gunilla och 

Annika som gång på gång drar lasset på bassängkanten och 

ser till ingen vilar sig i form, så blev det inte mycket 

verkstad.  

Tack till Er båda.  

Späckhuggare utövar Crawl  

Jag tror man kan få 

människan att göra 

precis vad man vill. Se 

bara hur Kerstin 

dompterar sina adepter 

som om de vore 

delfiner i Kolmårdens  

Djurpark. Liten och 

späd som hon är lyckas 

hon med sin energi och pondus få den mest omöjliga elev 

att simma, ja kanske inte som en Alshammar, utan mer 

som en liten fisk och det är inte dåligt det heller. Nu skall 

det också sägas, att det är väldigt duktiga och lärorika 

elever som hon har tagit under sina vingars beskydd. 

Med den utveckling som de har visat, så är inte en 

uppvisning vid Lucia så himla avlägset. Om man nu inte 

vill åka Wasaloppet eller simma Vansbrosimmet, varför 

inte satsa på en karriär som Mastersimmare?  Övning ger 

färdighet sägs det, så det är bara att lägga upp en plan. 

Planer finns det förresten gott om, men att genomföra 

dem är något annat. 

Det är klart att vi applåderar även Kerstin för hennes 

insatser som Folkhälsofrämjare och en god förebild för 

simkonsten. 

Start "smågrupperna" och 

"träningsgrupperna" 

Tränarmöte hölls efter Uppstartsmötet den 9 januari. 

Till vårterminen tog vi in 32 nya från väntelistan och 

möblerade om rätt mycket i grupperna. Nya tränaren 

Magnus Thorn hälsades välkommen. Start för vårterminen 

23 och 24 januari. 

Tränarmötet inför höstterminen 2010 hölls den 30 maj i 

Badvillan. Vi plockade ut 61 st från väntelistan till olika 

grupper. Det blev stora grupper men det försvinner en del 

som inte vill vara med eller slutar. Göran Appelqvist 

("gammal" simmare) ny tränare i Rygg 1. 

Uppstartsmöte den 21 augusti då Lisa Johansson visade 

lite olika övningar som kan vara bra att ta till i 

barngrupperna och även lite andra idéer. 

Sagt och sant: 

Gör det som Du är bra på! (Försök kanske på ett annat 

sätt.) Det behöver inte bli fel, det blir bara lite annorlunda! 

Försäljning 

På söndagarna är det bra om det finns någon i 

"receptionen" på badet. Man visar att det finns någon där 

som det går att vända sig till med frågor och inköp av 

simutrustning, simmärken, glass mm samt svara i telefon 

när det ringer om ev. återbud. På söndagarna har vi 

simgrupper mellan kl. 09.00-14.00. På lördagarna är det 

inte så många föräldrar som kommer eftersom det är lite 

äldre barn som simmar då, men någon gång ibland är det 

bra att vara där även på lördagar. /Elsie och Eva 

 

Inköpsdag Intersport 20 november 

Detta år var det Speedo som hade en representant, 

Marie Lif Wigardtsson, på plats hos Intersport i Bingers 

Kvarn. Vår duktiga kontaktperson vid 

Intersport är nu Jenny Sandelin. Hon 

fixar det mesta som vi behöver. På 

inköpsdagen gavs det rabatt på Speedo´s 

sortiment och även på Intersports varor 

i butiken. Det beställdes ryggsäckar, 

baddräkter, overaller, t-shirt mm. Bra 

tillfälle för våra medlemmar att komma 

och både se och prova vad WSS  har i sortimentet (med 

logga och ev. initialer) samt att utnyttja 

rabatterbjudanden. Tack till all personal vid Intersport, 

Bingers Kvarn. Ni är toppen! /Elsie 

Julmarknad  - Lucia 11 december   

Hur bedriver man julgranförsäljning utan julgranar? 

Det hade vi anledning att fundera över inför vår 

traditionella julmarknad. Ett par dagar innan marknaden 

visste vi inte hur många gröna små träd som används bl.a. 

till att hänga glittrande kulor, ljusslingor (som inte 

fungerar som de gjorde när man la dem i malpåse efter 

förra julen), julgranskarameller, som barn och barnbarn 

kämpat med på dagis mm. Det finns en oskriven lag som 

man nästan alltid kan åberopa, och den lyder som så – Det 

ordnar sig alltid. Eftersom vår trogna julgransleverantör 

sedan många år tillbaka inte kunde få fram det antal 

granar som vi önskade, fick vi använda oss av alla goda 

kontakter vi hade och se, dagen innan kom det 26(!!) 

nyhuggna (de var ännu varma)  efterlängtade produkter 

som avverkats i någon skog lite norrut. Det var mycket 
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eleganta granar, så när det var dags att öppna marknaden 

tog det inte många minuter innan vi fick sätta ”Lapp på 

Luckan” med "Slut" och bara gratulera till de som kunde 

lämna ”Badvillan” med ett leende på läpparna.  

På tal om ”Badvillan”, så gjordes ett försök att 

förlägga marknaden till just denna i år p.g.a. att det var 

väldigt mycket snö nere vid vår gamla vanliga plats vid 

kvarnen Kärringen, samt att vi inte kunde garantera att vi 

överhuvudtaget kunde kalla oss julgransförsäljare.  

Badvillan  är för övrigt det lilla hus som ligger bredvid 

Solbergabadet och som en gång var bostad för 

vaktmästar´n på Solbergaskolan.  Förutom julgranar så 

var åter Boy Larsson på plats och sålde sina fina kransar 

och övrigt julpynt. Naturligtvis kunde man få sig en kopp 

kaffi  med tilltugg när man ändå var där. 

Försäljning av övrigt, kaffebröd, limpor, julpynt, stickat 

och mycket annat hade vi inne i foajén på Solbergabadet 

på förmiddagen. Även böcker från Bokia hade vi till 

försäljning till extrapriser och där fick WSS provision på 

det vi sålde.  

På eftermiddagen samlades alla unga och gamla 

simmare i gympasalen och kl. 15 var det dags för det 

högtidliga "intåget" med fanbärarna Stina och Rasmus i 

täten. Började med utdelning av utmärkelser och 

vandringspriser till simmare och ledare och sedan blev det 

sedvanlig uppvisning av de olika grupperna. 

Pausmusik i år blev Ukuleleorkestern från 

Lyckåkerskolan under ledning av Lars Algren. Därefter 

blev det kaffedrickning och lottförsäljningen pågick in i det 

sista.  

Sista inslaget för 

dagen var det 

stämningsfulla och skön-

sjungande luciatåget. 

Årets lucia, Elin Tinge, 

hade med sig lill-lucian 

Meja Stengård och 

lilltomten Oskar Björk 

och de två små fick i 

vanlig ordning åka med 

båten som roddes av 

Niclas Högberg.  

Tack till ALLA som deltagit med bakning, pyssel och allt 

annat så att vi även i år har kunnat ro detta arrangemang i 

land. /Kjellis och Elsie 

   

Simmärken 

Om man skall få plats med alla simmärken som finns av 

alla olika sorter, så krävs det väldigt stora märkessköldar. 

Märkena är ju ett kunskapsbevis som i första hand 

uppskattas av barnen, men det är väldigt många stolta 

föräldrar som gladeligen öppnar sin plånbok så att deras 

telningar får sitt efterlängtade märke. Det är inget 

självändamål att äga ett märke utan det är kunskapen om 

att behärska den så livsviktiga kunskapen att kunna simma 

och ha insikt i hur man räddar liv. Vatten är livsviktigt för 

vår överlevnad så det gäller att vi respekterar detta 

fantastiska element. Vi måste förhålla oss till detta på 

många olika sätt – Rent vatten till alla och att vi kan 

använda det till att simma i och låta våra båtar ta sig fram 

över de vida haven bland mycket annat. 

Tack till alla som ser till att så många 

som möjligt får möjlighet att erhålla 

denna fina utmärkelse. Duktiga 

ledare/tränare, personalen vid 

utomhusbaden och sist men inte minst Solbergabadets 

personal gör ett storartat jobb. 

Det skall påpekas, att det viktigaste inte är märket, utan 

det är att man kan simma. 

Utomhusbaden 

Melonen och Terra Nova är begrepp som inte bara står 

för två av Visbys bostadsområden. Namnen är välkända 

även för utomhusbad. Det kan inte ha undgått någon, att 

Wisby Simsällskap med den äran sköter dessa två  

simanläggningar sommartid. Vi har blivit ett begrepp i 

samhället som uppskattas mycket av boende och turister. 

Baden är uppvärmda och ger många en trevlig stund med 

avkoppling i skön miljö. Förutom hög trivselgrad, så har vi 

simskolor som får många barn att känna sig ”duktiga” när 

de kan ta sig fram utan att ha fast mark under fötterna.  

Utomhusbaden ger också ett antal ungdomar ett 

sommarjobb i en miljö som gör många avundsjuka. Tänk 

Er, frisk luft, solsken, få träffa glada människor och 

samtidigt göra en insats för både simkunnigheten och 

friskvården på sitt jobb. När det gäller förmånen att få 

arbeta  utomhus på sitt sommarlov och komma tillbaka till 

skolan efter sommaren måste vara bonus för ungdomarna. 

 

 

Utbildningar, föreläsningar mm 

Vad vore livet utan utbildningar, 

föreläsningar, möten mm? Alla de 

som inte tillhör några i nämnda 

grupper måste ha det tråkigt. Det är 

klart att allt inte enbart är roligt, 

men bara vetskapen att man lärt sig 

något nytt är värt alla uppoffringar. 

Kunskap är nyttigt inte bara när 

man skall lösa korsord, laga bilen, 

fixa käket  eller tapetsera om för svärmor. Vi kommer nu 

att redogöra i mer eller mindre omfångsrika ordalag när, 

var eller hur vi deltagit i något vad som anges i rubriken. 

Uppstartsmöte 9 januari 

Visserligen bildades WSS 1922 och hade förmodligen 

ett uppstartsmöte redan då. Jag kan tänka mig att syftet var 

likadant då som nu. Genom information och trevligt 

samkväm skapa ett större engagemang i WSS 

verksamhet av simträning  och tävlingsverksamhet. 

Såhär i början av året samlades drygt 50 förväntansfulla  

simmare, ledare, tränare och föräldrar till en träff en lördag 

i januari. Ett utmärkt sätt att försöka nå så många som 

möjligt på en och samma gång. Förutom en massa 

information och annat matnyttigt om vår verksamhet, så 
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blev det dags för fotografering av alla närvarande simmare. 

Alla fotografier hamnade så småningom på hemsidan för 

betraktande av den breda allmänheten. 

En SpoF-kommitté  (Sponsor och Föräldrakommitté) 

föddes också denna dag. De fick som hemläxa att genast 

börja med sitt nya uppdrag, planera för kaffeservering mm 

på Sponsorsimmet. 

Att börja året med ett uppstartsmöte var ett bra initiativ. 

Rädda liv 21 januari 

Tyvärr var det inte många om ens någon som 

hörsammade denna så viktiga föreläsning som 

arrangerades  av SISU. En skärpning är på sin plats. 

Funktionärsutbildning 30 januari 

I jakten på nya funktionärer 

anordnades en funktionärsutbildning 

lördagen den 30:e i ”Badvillan”.  Ett antal 

såg en chans till att utbilda sig till 

tävlingsfunktionär och som det stod i 

kallelsen - Göra det roligare att ta del av 

barnens intresse för sporten och få 

förståelse för reglerna. Bara en sån sak. Eva Sandin höll i 

trådarna och alla blev godkända så här långt. Första 

praktikplatsen blev Hemsebadet och där fick eleverna 

tjänstgöra på Vårplasket, vilket gick av stapeln den 14 

mars. 

Plattformen 27 mars och 24 april 

Vad är Plattformen? Jo, det är idrottens gemensamma 

barn- och ungdomsledarutbildning och passar alla idrotter. 

Målet med kursen är att ge sådana kunskaper så att du som 

ledare kan känna trygghet i ledarrollen. Lövsta som ligger 

mitt på ön, närmare bestämt i Roma, tog emot med öppna 

armar  under två dagar. En liten 

men naggande god skara tog del av 

vad duktiga föreläsare från SISU 

hade att förmedla. 

SOS Idrott 15 april 

Om olyckan är framme inom idrotten. Så löd 

underrubriken till SOS Idrott. Utbildningen hölls av Stefan 

Hellström från Falck Ambulans Academy. 

Nedanstående var punkter som behandlades  denna 

kväll: 

-Ambulansens organisation och arbetssätt på Gotland  

-Förebyggande åtgärder  

-Larma 112  

-Hjärt- lungräddning enligt Svenska HLR-rådets 

 riktlinjer  

-L-ABC (livsfarligt läge, Andning/luftvägar, Blödning 

 och Chock)  

-Medvetslöshet – stabilt sidoläge, omhändertagande  

-Emotionella första hjälpen – omhändertagande  

-Hjärnskakning – omhändertagande  

En handfull skara kom till denna träff för att få lite 

inblick i och ta del av Stefans kunskaper i rubricerade 

ämnen. Du måste inte vara idrottare för att kanske någon 

gång behöva nyttja Dina anskaffade färdigheter inom detta 

område. Vad som helst kan hända, var som helst och hur 

som helst.  

P S(-OS) Tänk inte bara på Dig själv! 

Speakerutbildning 15 april 

”Tala är silver – Tiga är guld”, ett ordspråk som Ni 

säkert hört många gånger. I vårt fall får man väl använda 

silver (tala), för hur skulle det se ut om vi använde guld 

(tiga)? Nu börjar det bli komplicerat för det är ju guld vi är 

ute efter, eller? Ett ordspråk går inte att omsätta i den 

verklighet vi lever i. Nedan några andra exempel på 

ordspråk som kan användas efter behag: 

 
SVENSKA ENGELSKA 

Det var nära ögat. That´s a close shave. 
Det är en annan femma. That´s another cup of tea. 

Du ser ut som om du sålt 
smöret och tappat pengarna. 

You look like a dying duck in 
a thunderstorm. 

Där fick du så du teg! Put that in your pipe and 

smoke it! 
Friskt vågat, hälften vunnet. Nothing ventured, nothing 

gained. 
Göra en höna av en fjäder. Make a mountain out of a 

molehill. 
Ha ett finger med i spelet. Have a finger in the pie. 

Hellre fria än fälla. Give somebody the benefit of 
the doubt. 

Här ligger en hund begraven. I smell a rat. 
Som en blixt från en klar 

himmel. 
Like a bolt from the blue. 

Det var inte för att Fredrik Persson har svårt för att tala 

som vi skickade honom på en speakerkurs, utan för att han 

skulle få en del tips hur en speaker  kan tänkas utföra sin  

oerhört viktiga roll. Stefan Olsson, förbundskaptenen i 

Friidrott, med stor erfarenhet av att vara  speaker på 

arrangemang höll i trådarna. 

Värdegrunden 22 april 

Kanske en av de viktigaste utbildningar man kan gå. 

Värdegrundssatsningen  inom gotländsk idrott är inte unik, 

men ack så viktigt. Se nedan så får Ni en kortversion av 

det hela.  

Den gemensamma värdegrunden lyder: 

- Glädje och gemenskap  

- Demokrati och delaktighet  

- Allas rätt  att vara med  

- Rent spel  

Wisby Simsällskap har antagit detta budskap och nu 

gäller det att alla ställer upp på vad vi står för. Det är inget 

hokus pokus, utan är ett sunt och mänskligt 

ställningstagande som vi skall leva efter. Elva deltagare 

från vår klubb deltog under ledning av Patrik Oscarsson 

och Frida Yttergren från Gotlands Idrottsförbund och 

SISU. 
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”Hjärnan Styr  Spelet” 28 

september 

”Hjärnan Styr Spelet”, detta gäller 

inte bara den 28:e september, utan året 

runt. En otroligt bra föreläsning av Kjell 

Enhager, en av Sveriges mest anlitade 

föreläsare inom motivation, ledarskap, 

mental träning, coachning och personlig 

utveckling. Kjell är ”onormalt” bra på 

att göra människor bättre än de tror att 

de kan bli.  

Vi som fick del av hans engagerade föreläsning kan 

vara lyckliga. Mycket bra! 

Utbildning Teknikskoleinstruktör och 

Ungdomstränare 26 – 28 november 

Mikael Eriksson,  Upsala (Jo, det skall vara ett p) 

Simsällskap kom, sågs och segrade som det heter. 

Denna helg bestod av en massa delmoment som 

dussinet WSS:are fick sig till livs, såsom: 

 Mekanik, Fysiologi, De 4 simsätten - Teknik & Metodik - 

Landövningar, Kommunikation, Föräldrakontakter, 

Ledarskap, Teknik & Livräddning i vattnet, Lunch, 

Säkerhet och ansvar, Organisation, Föreningskunskap, De 

4 simsätten, Troligtvis Julbord!  

Pedagogik- barns utveckling – inlärning, Teknik i vattnet, 

Lunch,  Kost & näringslära, säsongsplanering. 

Träningslära, Teknikutveckling och mekanik, Lunch, 

Regelkunskap, Tävlingslära och sist men inte minst 

Examensprov. Puh!!!! 

Ja så kan det se ut när WSS drar igång någonting. Inte 

så illa, eller vad sägs?  

Fagning vid Snäcks Camping 17 april 

Denna dag var kall och blåsig, vilket inte hindrade 

simmare, föräldrar och ledare att plocka fram kaffekorgen 

och bege sig till Snäcks Camping. Nu var det inte Picnic, 

som var huvudsyftet, utan här var det hårt arbete under 

några timmar för att faga (räfsa) delar av Snäck Camping. 

Ordet picknick kommer från franska pique-nique och 

härrör från 1600-talet.
 
 Verbet piquer betyder ungefär 

"plocka" och nique betyder "något av mindre betydelse". I 

Sverige har ordet picknick använts sedan 1800-talet.
  

Ett riktigt stort gäng försedda med räfsor anlände tidigt 

på lördagsmorgonen 

för ett arbetspass som 

för en del kunde 

jämföras med ett 

träningspass. Alla var 

duktiga och fick beröm 

för sitt slit. Dagens 

avslutades med ovan-

nämnda picnic-korg.  En del bör nog tänka på att klä sig 

lite varmare nästa gång. April kan vara kall.  

 

 

Gotland Grand National  4 november 

Visst har Ni hört talas om Gotland 

Grand National (Endurot)? Världens 

största endurotävling och där är vi 

med. Med och med, vi medverkar i 

alla fall till något som är uppskattat av deltagarna 

och ger oss money i kistan. Vårt förhållande till 

motorcyklar just denna dag är att vi låter motorcyklarna stå 

och ägnar oss åt rengöring av dess förare. Solbergabadet är 

sedan många år vikt åt dessa jordfräsare som inte kan 

benämnas ”rena” i någons ögon när de anländer.  

Vi har många års erfarenhet av hur man förvandlar en 

trött, sliten och skitig åkare till en fräsch och tilldragande 

person som skulle platsa i vilket finrum som helst. Det är 

inget hokus pokus utan vi använder oss av vatten, 

rengöringsmedel (shampo) och bastubad samt även ibland 

Brylcrème och någon vätska som doftar gott. 

 

WSS:are tränade med Martin Lidberg,  

15 november  

SISU hade ordnat ett ypperligt tillfälle att träna med f.d. 

världsmästaren i brottning - Martin Lidberg där han 

undervisade i Kombinationsträning. Ett tufft och 

inspirerande träningspass som utvecklar kvalitéer så som 

styrka, uthållighet, koordination och smidighet. 

En svettig, lärorik och kul kväll, tack Martin och SISU! 

Nyckelprojektet 

I samarbete med              har vi haft ett 

projekt som gör alla till nyckelpersoner. Vår uppgift var att 

sälja nyckelbrickor till allt och alla mot att vi erhöll pengar 

i ersättning. Av någon anledning finns det vissa som tillhör 

”Tappabortnyckelklubben” och de borde ju vara 

tacksamma om deras förlorade nycklar återvänder hem till 

dem de tillhör.  

Penningjakt 

Under året har föreningen sålt prenumerationer  

på Trisslotter, kläder av microfibrer från Ullmax, 

Bingolottos adventskalender mm. 

 

Dataansvariga 

Alla data finns på Data säger man ibland. Det är bara att 

mata Data så är det klart. Nu är det förstås inte så enkelt. 

Man måste faktiskt ha ett kunnande och intresse för att det 

skall bli bra. I vårt fall blir det bra när vi ha så utmärkta 

Dataloger (vi kan kalla dem så) Per, Hans, Elsie m.fl. som 

fixar hemsida, tävlingar, medlemsregister mm.  

En datalog är detsamma som en datavetare, d.v.s. en 

individ som ägnar sig åt studiet av datalogi eller 

datavetenskap. DataLOG är ett logiskt tungomål som 

används för att beskriva constraints i en databasfråga, exv. 

I SQL. Eftersom att det är logikbaserat underlättar detta 

optimeringar. ObjectLOG är en utökning som klarar av 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska
http://sv.wikipedia.org/wiki/1600-talet
http://sv.wikipedia.org/wiki/1800-talet
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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 

27. Hans Juhlin 2010 

 

flera saker. Det är inte alls så enkelt som vissa vill 

framhäva. 

Solberga- Klubbstugan – Badvillan 

Om vi börjar med Solbergabadet så kan vi lugnt påstå, 

att det är som ett andra hem för många av våra simmare  

och tränare. Det är i och för sig inte dåligt att ha ett bad 

som hem, men kan det verkligen vara kul att bara använda 

det till att sig fram och tillbaka, fram och tillbaka……i en 

25-metersbalja för att bli en bättre simmare? 

Uppenbarligen är det kul för simmarna återkommer flera 

gånger i veckan för att få sin dos av fysisk träning. 

Beundransvärt  är det i alla fall. 

 

Klubbstugan som ligger ovanför hamnen och har 

kvarnen Kärringen som beskyddare är ett litet pittoreskt 

hus som WSS har vårdat i många år. Under året som gick 

kalkades kåken av (som det så vackert heter) och nu lyser 

den vit fin liksom en 

vinterdag med 

nyfallen snö. Det 

finns mera att göra, 

men det är en senare 

fråga. Klubbstugan 

används bl.a. vid 

avslutningar, möten 

mm.  

 

Badvillan är inte någon plats där man badar. Jag kan 

förstå att det är lite (för)villan(de), men för att ge kort 

beskrivning av verkligheten så förhåller det sig som följer: 

Platsen är alldeles till vänster om Solbergabadet. Används 

av WSS till möten, träffar, samlingsplats mm. Brukas av 

Gotlands Idrottshistoriska Förening för insamling av 

idrottsprylar. Nyttjas även av organisationer och 

sammanslutningar som känner sig bekväma i denna miljö. 

Kommer inom kort att fungera som kontor/kansli för WSS 

samt håller vi på att plocka in lite prylar så att simmarna 

kan förbättra sin fysiska styrka.    

 

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. 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. 

Bli medlem i Gotlands Idrottshistoriska 

förening Du också, det kostar bara 100:-

/år och bankgirot är 5599-1111. Enkelt 

eller hur?  

www.gotlandsindrottshistoriska.se 

 

Medlems- och terminsavgifter från våren 2011 
 

WSS medlemsavgift/årsavgift 100:-/år 

 

Tillkommer för aktiv i: 
 Elit 1100:-, A-grupp 1000:-, B-grupp 900:-/termin 

 Medley 800:-, Crawl 700:- 

 Simskolegrupper 700:-/termin  

 Vattengympa 700:-/termin 

 Späckhuggarna 500:-/termin 

 Crawlkurs 500:-  + medl.avg. 

http://www.gotlandsindrottshistoriska.se/
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Utdelade vandringspriser mm 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Rasmus Hansson 

Stina Juhlin 

Niclas Högberg 

 

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 Niclas Högberg 

 

 

 

 

WSS pris  

”Mest lovande unga simmare ” 

Två simmare (oavsett kön), 

högst 12 år, som under året visat sig 

vara de bästa i  åldersklassen och 

under året uppvisat en fin 

utveckling. 

500:- Nelly Gustafsson 

Linus Kahl 

WSS pris 

”Sällskapets bästa simmare” 

Simmare som oavsett ålder har nått 

högsta nationella standard i sin 

åldersgrupp inom en eller flera 

grenar. Resultaten skall ha uppnåtts 

i nationell konkurrens. 

500:-  

 

Niclas Högberg 

Gustav Strömbeck 

”Rune Fohlströms 

stimulanspris”.   
Det utgör avkastningen av en 

fond med samma namn instiftad 

m.a.a. Runes 60-årsdag  

(92-04-15) 

 

De simmare som personligen utfört 

de bästa prestationerna eller i övrigt 

uppträtt som ett föredöme för 

sällskapet. 

500 kr Emma Öhman 

Gustav Strömbeck 

Matilda Persson 

Rasmus Hansson 

WSS vpr "Bästa Kompis" Den simmare, pojke och flicka, 

som under året i relationen med 

kamrater och tränare 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 Elin Tinge 

Robin Cederqvist 

 

WSS uppmuntringspris 

”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Pernilla Thuresson 

Jacob Werner 

Eva Sandin 

Elsie Nordström 

Rödaste julrosorna till 
våra tränare i Wisby Simsällskap, 

GF Gymix och Visby IBK.              

Ni är toppen! 

God Jul och Gott Nytt År önskar 

Gustav, Oskar och Erika Strömbeck 
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NYA GOTLANDSREKORD 2010  
 

25 METERS BANA 
 

200 rygg H 100117 Niclas Högberg WSS 2.13.07 

200  rygg H 100205 Niclas Högberg WSS 2.11.33 

100 rygg H 101030 Niclas Högberg WSS 1.01.46 

100 rygg H 101120 Niclas Högberg WSS 1.00.87 

50 rygg H 101120 Niclas Högberg WSS 28.82 

100 rygg H 101121 Niclas Högberg WSS 1.00.38 

100 rygg H 101202 Niclas Högberg WSS 1.00.18 

200 rygg H 101203 Niclas Högberg WSS 2.10.30 

 

50 METERS BANA 
 

100 rygg H 100213 Niclas Högberg WSS 1.04.20 

200 rygg H 100213 Niclas Högberg WSS 2.18.75 

200  rygg H 100214 Niclas Högberg WSS 2.17.39 

50 bröst H 100319 Daniel Cederqvist WSS 31.52 

50 rygg H 100320 Niclas Högberg WSS 30.25 

200 bröst H 100423 Daniel Cederqvist WSS 2.33.43 

200 rygg H 100424 Niclas Högberg WSS 2.16.71 

4x200 fritt H 100508 Daniel Cederqvist,  

    Niclas Högberg, 

    Robin Cederqvist,  

    Adam Jakobsson     *) WSS 8.54.41 

50 rygg H 100509 Adam Jakobsson WSS 29.60 

50 fjäril H  100509 Adam Jakobsson WSS 26.86 

50 fjäril H 100619 Adam Jakobsson WSS 26.77 

4x100 medley H 100619 Niclas Högberg,  

    Daniel Cederqvist, 

    Adam Jakobsson,  

    Robin Cederqvist WSS 4.21.66 

50 rygg H 100620 Adam Jakobsson WSS 29.54 

100  bröst H 100714 Daniel Cederqvist WSS 1.09.77 

200 bröst H 100716 Daniel Cederqvist WSS 2.31.56 

4x100 medley H 100717 Niclas Högberg,  

    Daniel Cederqvist, 

    Adam Jakobsson,  

    Robin Cederqvist WSS 4.13.04 

 

*)  Tidigare rekord från 1967-08-02 Kaj Larsson, Anders Gustafsson,  

      Roland Pettersson, Tord Larsson, WSS, tiden 9.14.30 
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WISBY SIMSÄLLSKAP  KLUBBREKORD 2010 

 

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 090702 Adam Jakobsson DR 23.19 

100 m fritt 090702 Adam Jakobsson DR 51.49 

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 090630 Daniel Cederqvist DR 30.09 

100 m bröst 090629 Daniel Cederqvist DR 1.05.68 

200 m bröst 090702 Daniel Cederqvist DR 2.22.12 

50 m  rygg 101120 Niclas Högberg DR 28.82 

100 m rygg 101202 Niclas Högberg DR 1.00.18 

200 m rygg 101203 Niclas Högberg DR 2.10.30 

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 090629 Niclas Högberg, Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson, Robin Cederqvist 

DR 1.50.80 

4x100 m medley 090701 Niclas Högberg, Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson, Robin Cederqvist 

DR 4.04.63 
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GOTLANDSREKORD, KORT BANA, DAMER, 2010-12-31 
 

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, 2010-12-31 

 

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, 2010-12-31 
 

25 m fritt 071209 Adam Jakobsson WSS 11.45 

50 m fritt 090702 Adam Jakobsson WSS 23.19 

100 m fritt 090701 Adam Jakobsson WSS 51.49 

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 090630 Daniel Cederqvist WSS 30.09 

100 m  bröst 090629 Daniel Cederqvist WSS 1.05.68 

200 m bröst 090702 Daniel Cederqvist WSS 2.22.12 

50 m  rygg 101120 Niclas Högberg WSS 28.82 

100 m rygg 101202 Niclas Högberg WSS 1.00.18 

200 m rygg 101203 Niclas Högberg WSS 2.10.30 

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 090629 Niclas Högberg, Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson, Robin Cederqvist 

WSS 1.50.80 

4x100 m medley 090701 Niclas Högberg,  Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson,  Robin Cederqvist 

WSS 4.04.63 

 

 

GOTLANDSREKORD, LÅNG BANA, HERRAR, 2010-12-31 
 

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 105008 Daniel Cederqvist, Niclas Högberg, 

Robin Cederqvist, Adam Jakobsson 

WSS 8.54.41 

50 m bröst 100319 Daniel Cederqvist WSS 31.52 

100 m bröst 100714 Daniel Cederqvist WSS 1.09.77 

200 m bröst 100716 Daniel Cederqvist WSS 2.31.56 

50 m rygg 100509 Adam Jakobsson WSS 29.60 

100 m rygg 100213 Niclas Högberg WSS 1.04.20 

200 m rygg 100424 Niclas Högberg WSS 2.16.71 

50 m fjäril 100619 Adam Jakobsson WSS 26.77 

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 100717 Niclas Högberg, Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson, Robin Cederqvist 

WSS 4.13.04 
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Tävling

Plats Simmare Ind-start

Datum Ledare Lag-start

DM 26 149 B/B

Hemse 14 24 Flyg

16-17 jan Övr

JSM 1 5 B/B

Kristianstad 1 Flyg 2844

3-7 febr Övr 2771

GP 2 3 9 B/B 560

Uppsala 1 Flyg

12-14 febr Övr 2085

UGP 1 11 72 B/B 2394

Södertörn 2 Flyg

13-14 febr Övr 2160

Läger 33 B/B

Fårösund Flyg

19-21 febr Övr

Läger 16 B/B 4012

Calella 4 Flyg 85245

4-11 mars Övr 4913

Vårplasket 25 124 B/B

Hemse 5 Flyg

14-mar Övr

UGP 2 10 61 B/B 1910

Tumba 2 Flyg

20-21 mars Övr 730

GP 3 2 7 B/B 868

Eriksdalsbadet 1 Flyg

19-21 mars Övr 1620

GP Final 3 11 B/B 868

Jönköping 1 Flyg

23-25 april Övr 4537

Jöns Svanberg 22 6 B/B 9230

Uppsala 3 Flyg

7-9 maj Övr 252

Kneippb.Sw im B/B

Visby Flyg

14-15 maj Övr

UPG 3 10 63 B/B 5191

Eriksdalsbadet 4 Flyg

12-13 juni Övr 3164

DM/JDM 7 18 B/B 5415

Eriksdalsbadet 1 3 Flyg

18-20 juni Övr 1038

SM/JSM 4 8 B/B 7074

Malmö 1 1 Flyg

12-18/ juli Övr 1445

Läger 33 B/B

Roma Flyg

3-5 september Övr

Solberga Open B/B

Visby Flyg

25-26 sept Övr

Trulle Cup B/B

Visby Flyg

10-okt Övr

UGP 4 7 46 B/B 2973

Haninge 1 Flyg

16-17 okt Övr 270

Aquarapid 19 96 B/B 12434

Eriksdalsbadet 3 Flyg

29-31 okt Övr 490

SS04 Knattesim 12 48 B/B 3969

Eriksdalsbadet 6 4 Flyg

07-nov Övr 745

SUM-SIM Reg 8 25 B/B 3058

Eriksdalsbadet 1 2 Flyg

13-14 nov Övr 502

DM 6 24 B/B 3652

Eriksdalsbadet 1 5 Flyg

19-20 nov Övr

Kortbane-SM 3 5 B/B 4948

Eriksdalsbadet 1 Flyg

2-5 dec Övr 929

Juldoppet 49 195 B/B

Visby Flyg

04-dec Övr

SUM-SIM 3 5 B/B

1 Flyg

10-12 dec Övr 885

Antal
Start-

avg.

Kost och logi Resekostnader
Övr.

kostn

Deltag-

avgift

Tävlingskostnad

Totalt per/p Totalt per/p Totalt per/p
Färd-

sätt

2015 50520 1495 37 0

1660 9056 1006 396 4200 10076 1120

6422680 11355 631 262 7200 11549

34497 15684800 28173 1281 587 11400

1840 9207 1151 405 3600 10690 1336

- - -

-4442 2441 - - 1000 5695 2188

2190 6618150 550 0 540 16500

600 15561 3112 1704 1554 3000 23234 4647

1980 9441 1180 807 4200 13674 1709

12292520 11330 809 597 1000 6000 17205

4241 -10249 - - 1000 7008

8930 23211 928 379 13200 28423 1137

1100 5421 1355 1351 1800 10126 2532

2796900 5600 1867 829 1200 8388

17991 14992440 13511 1126 220 600

0 0 0

79478 3974 4709 12720 55500 130868 6543

45231411 952 16500 14911

15360 11823200 14206 1093 350 6600

1000 1068 267 661 192 1800 3105 776

1800 7612 3806 2808 420 800 14647 7324

1940 6344 906 522 240 3600 8576 1225

200 4825 1206 1469 2000 8902 2226

 3412 1706 443 204 4501 2251
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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. 

 

 

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. 

 

Dessa uttagningsregler ersätter tidigare regler (87-04-06) och gäller tills vidare, dock längst intill dess styrelsen fastställer 

nya eller reviderade uttagningsregler. 

 

1992-05-20 

WSS Styrelse 
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Wisby Simsällskaps riktlinjer 

för uppflyttning i barn- och ungdomsgrupperna 

 

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. Pröva på tävlingar på Gotland. Simmärke: 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. Pröva fjärilsim. Pröva på tävlingar på Gotland. Simmärke: 

Hajen guld. 

 

Crawl 

Mål: Kunna simma  300 m i bröstläge (bröstsim), 150 m i ryggläge (ryggsim) samt crawl med god teknik och vändningar. 

Träna fjärilsim. Delta i tävlingar på Gotland ev. fastlandstävlingar. Simmärke: Silvermärket. 

 

Medley 

Mål: Kunna alla simsätt med vändningar och god teknik. Delta i tävlingar på Gotland och på fastlandet. Simmärke: Kandidaten 

 
 
 
 
 
 

       

 

 

      2009-03-30/EN-ES 

 

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 

 
Utan att förhäva oss alltför mycket, kan vi med glädje och stolthet konstatera att 2010 har varit ett 

enastående år för Wisby Simsällskap. Klubbens verksamhet har verkligen blomstrat under året. Simmare, 

tränare, ledare, funktionärer, föräldrar, motionärer, unga och äldre har verkligen gett klubben en riktig 

knuff framåt i rätt riktning under året. Vi har sett otaliga prov på engagemang, kreativitet, kämpaanda, 

humor och massor med glädje under året. Det har bl. a. lett till att vi fått flera nya ledare till våra 

simskole- och träningsgrupper från föräldrarna, vi har infört och framgångsrikt genomfört nya tävlingar 

såsom Kneippbyn Swim och Trulle Cup, vi har varit på flera träningsläger bl. a. i Fårösund, Roma och 

Calella i Spanien, vi har skrubbat utomhusbassänger, krattat löv, bakat bullar, sålt lotter, Ullmaxkläder 

mm. 

Klubben har även kunnat ta in många nya barn i verksamheten, och vi har på allvar kommit igång med 

vuxensim genom ett flertal mycket framgångsrika och populära crawl-kurser för vuxna och vi har haft full 

fart på morgonbadarna och vattengympagrupperna. Tävlingssimningen har under året utvecklats mycket 

starkt under våra kompetenta ledares trygga handledning, vilket har resulterat i hundratals personliga 

rekord, minst 23 nya Gotlandsrekord, deltagande i bl. a. DM, GP, SM, JSM och SUM-SIM Region- och 

Riksfinaler samt en mängd breddtävlingar på olika nivåer. 

Det framgångsrika året kröntes på GI:s Idrottsgala där Wisby Simsällskap fick utmärkelsen "Årets 

Ungdomsförening" och som grädde på moset blev WSS chefstränare Peter Asp utsedd till "Årets 

Ungdomsledare". 

Utifrån detta vill 2010 års styrelse tacka alla som bidragit till ett fantastiskt år och vi känner oss helt säkra 

på att 2011 kommer att bli ännu mer av allt och på många sätt bättre där WSS kan bereda plats för ännu 

fler nya medlemmar, unga som lite äldre till vår erkänt fina verksamhet som vi alla bidrar till, känner 

ansvar för och har roligt i tillsammans! 

 

 

STYRELSEN I WISBY SIMSÄLLSKAP TACKAR FÖR DET GÅNGNA ÅRET 

 

Wisby Simsällskap 

Februari 2011 

 

 

Per Söderström 

Ordförande 

 

Leif Söderdahl     Susanne Markvardsén 

 

 

 

Christian Tinge      Pia Persson 

 

 

 

Jette Knudsen     Björn Kahl  

 

 

 

TACK 
till Er 
ALLA 
från 
WSS 

Styrelse 
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Balansrapport 

Wisby Simsällskap 
 

Räkenskapsår 2010-01-01--2010-12-31 

 

 
 ING BALANS DENNA PERIOD  UTG SALDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

1200 Maskiner och inventarier 17 007,60 6 000,00 23 007,60 

Summa anläggningstillgångar 17 007,60 6 000,00 23 007,60 

 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

1510 Kundfordringar 625,00 1 933,70 2 558,70 

1710 Inköp aktier 105 496,00 0,00 105 496,00 

Summa fordringar 106 121,00 1 933,70 108 054,70 

 

Kassa och bank 

1910 Kassa 572,75 8 459,00 9 031,75 

1920 Postgiro 76 152,26 -71 461,12 4 691,14 

1930 Checkkonto 86 894,24 -13 965,25 72 928,99 

1935 Rune Fohlström 27 608,00 -1 500,00 26 108,00 

1937 Morgonbad 20 725,55 14 009,05 34 734,60 

Summa kassa och bank 211 952,80 -64 458,32 147 494,48 

 

Summa omsättningstillgångar 318 073,80 -62 524,62 255 549,18 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 335 081,40 -56 524,62 278 556,78 

 

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 

Eget kapital 

2013 Eget kapital -269 070,54 0,00 -269 070,54 

2099 Redovisat resultat -183 775,79 0,00 -183 775,79 

 Föregående års resultat 127 518,93 0,00 127 518,93 

 Beräknat resultat 0,00 156 190,62 156 190,62 

Summa eget kapital -325 327,40 156 190,62 -169 136,78 

 

Kortfristiga skulder 

2440 Leverantörskulder -3 000,00 -59 917,00 -62 917,00 

2710 Personalens källskatt -6 754,00 251,00 -6 503,00 

2890 Övriga kortfristiga skulder 0,00 -40 000,00 -40 000,00 

Summa kortfristiga skulder -9 754,00 -99 666,00 -109 420,00 

 

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -335 081,40 56 524,62 -278 556,78 
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Resultatrapport 

Wisby Simsällskap 
 

Räkenskapsår 2010-01-01--2010-12-31 

 

   
 DENNA PERIOD UTG SALDO ACK FÖREG ÅR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÖRELSEINTÄKTER 

Försäljning 

3010 Sponsorsim -41 821,00 4,0 -41 821,00 4,0 0,00 0,0 

3017 Medlemsbidrag läger -90 200,00 8,5 -90 200,00 8,5 -36 400,00 247,8 

3018 Medlemsbidrag tävling -92 200,00 8,7 -92 200,00 8,7 -42 000,00 219,5 

3030 Utdeb.Hemse tävl.kostn -6 168,00 0,6 -6 168,00 0,6 -5 928,00 104,0 

3031 Utdeb solbergaopen -38 080,00 3,6 -38 080,00 3,6 -93 620,00 40,7 

3032 Kneipbyn Swim -18 122,50 1,7 -18 122,50 1,7 0,00 0,0 

3129 Övriga intäkter -8 790,00 0,8 -8 790,00 0,8 -314,10 ###.# 

3320 Lotter -15 686,00 1,5 -15 686,00 1,5 -30 398,00 51,6 

3351 Lucia -12 817,00 1,2 -12 817,00 1,2 -19 205,50 66,7 

3353 Enduro -15 410,00 1,5 -15 410,00 1,5 -13 023,00 118,3 

3511 Försäljn.glass mm -265,00 0,0 -265,00 0,0 0,00 0,0 

3512 Försäljn läsk -15 237,50 1,4 -15 237,50 1,4 0,00 0,0 

3513 Försäljning ullmax -32 455,00 3,1 -32 455,00 3,1 0,00 0,0 

3514 Försäljn. simmärken -9 475,00 0,9 -9 475,00 0,9 -30 792,00 30,8 

3515 Försäljn idrottsmaterial -12 746,00 1,2 -12 746,00 1,2 0,00 0,0 

3540 Försäljn.idrottskläder -19 905,00 1,9 -19 905,00 1,9 -10 754,00 185,1 

3610 Medlemsavgifter -46 600,00 4,4 -46 600,00 4,4 -45 312,00 102,8 

3611 Terminsavgifter -284 137,00 26,9 -284 137,00 26,9 -247 967,00 114,6 

3612 Morgonbad -38 300,00 3,6 -38 300,00 3,6 -57 342,00 66,8 

3690 Övriga intäkter,bidrag -65 988,88 6,2 -65 988,88 6,2 -4 311,00 ###.# 

3710 Kommunala bidrag -91 932,00 8,7 -91 932,00 8,7 -65 303,00 140,8 

3711 Lokstöd -73 821,14 7,0 -73 821,14 7,0 -77 948,32 94,7 

3712 Resebidrag -22 700,00 2,1 -22 700,00 2,1 -28 860,00 78,7 

3790 Bidrag  intenet -4 965,33 0,5 -4 965,33 0,5 -1 185,52 418,8 

Summa försäljning -1 057 822,35 100,0 -1 057 822,35 100,0 -810 663,44 130,5 

 

Övriga rörelseintäkter 

3811 Uthyrning stugan -23 800,00 2,2 -23 800,00 2,2 -26 100,00 91,2 

3812 Uthyrning badhuset -25 500,00 2,4 -25 500,00 2,4 -6 000,00 425,0 

3990 Övriga ersättningar, intäkter -325 000,00 30,7 -325 000,00 30,7 -104 945,69 309,7 

Summa övriga rörelseintäkter -374 300,00 35,4 -374 300,00 35,4 -137 045,69 273,1 

 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER -1 432 122,35 135,4 -1 432 122,35 135,4 -947 709,13 151,1 

 RÖRELSEKOSTNADER 

Material och varor 

4018 Kostn.Hemse 0,00 0,0 0,00 0,0 5 928,00 0,0 

4019 Kostn.kost/logi tävling 195 647,00 18,5 195 647,00 18,5 70 723,50 276,6 

4020 Kostn.resor 103 451,02 9,8 103 451,02 9,8 53 598,50 193,0 

4021 Kostn.startavgifter 38 630,00 3,7 38 630,00 3,7 25 490,00 151,5 

4024 Kostn. Island Games 0,00 0,0 0,00 0,0 30 448,47 0,0 

4025 Kostnader Kneipbyn Swim 11 331,00 1,1 11 331,00 1,1 0,00 0,0 

4029 Övriga kostander 6 756,00 0,6 6 756,00 0,6 92,00 ###.# 

4030 Lägerkostnader 237 290,50 22,4 237 290,50 22,4 68 131,75 348,3 

4031 Kostn. lucia 8 624,25 0,8 8 624,25 0,8 13 903,00 62,0 

4032 Kostn. enduro 3 042,00 0,3 3 042,00 0,3 2 468,00 123,3 

 4034 Kostnader solberga open 9 877,00 0,9 9 877,00 0,9 39 196,00 25,2 

4035 Kostn tränare 370,00 0,0 370,00 0,0 427,50 86,5 

4036 Kostn morgonbad 22 318,45 2,1 22 318,45 2,1 18 729,40 119,2 

4110 Kostn. Handslaget 91 018,50 8,6 91 018,50 8,6 69 650,00 130,7 

4130 Kostn. utbildning 10 875,00 1,0 10 875,00 1,0 0,00 0,0 

4315 Vinster 0,00 0,0 0,00 0,0 125,00 0,0 

4320 Lotter 0,00 0,0 0,00 0,0 13 250,00 0,0 

4512 Inköp läsk 17 353,00 1,6 17 353,00 1,6 13 364,00 129,8 

4513 Inköp Ullmax 40 344,00 3,8 40 344,00 3,8 0,00 0,0 

4516 Hyra läskautomat 4 500,00 0,4 4 500,00 0,4 4 500,00 100,0 

 

Det är ytterst enkelt att beräkna sina 

utgifter. Man lägger bara tio 

procent till sina inkomster. 

(Bing Crosby) 
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4540 Inköp idrottskläder 15 890,00 1,5 15 890,00 1,5 11 622,00 136,7 

4542 Inköp idrottsmaterial 38 789,00 3,7 38 789,00 3,7 20 985,00 184,8 

4551 Inköp simmärken 27 366,00 2,6 27 366,00 2,6 30 144,00 90,8 

4610 Div kostn.sammankomster 3 899,50 0,4 3 899,50 0,4 9 964,50 39,1 

4611 Utfört arbete 4 046,00 0,4 4 046,00 0,4 10 050,00 40,3 

4612 Kostn badhuset 368,00 0,0 368,00 0,0 1 392,00 26,4 

4615 Årsmöteskostnader 811,00 0,1 811,00 0,1 371,00 218,6 

4621 Representation,uppvaktning 823,00 0,1 823,00 0,1 1 883,50 43,7 

4622 Utmärkelser, diplom 15 500,00 1,5 15 500,00 1,5 0,00 0,0 

Summa material och varor 908 920,22 85,9 908 920,22 85,9 516 437,12 176,0 

 

Bruttovinst -523 202,13 49,5 -523 202,13 49,5 -431 272,01 121,3 

 

Övriga externa rörelseutgifter 

5120 Elförbrukning 10 192,00 1,0 10 192,00 1,0 2 694,00 378,3 

5340 Vatten avlopp 0,00 0,0 0,00 0,0 2 034,00 0,0 

5360 Städning renhållning 0,00 0,0 0,00 0,0 450,00 0,0 

5390 Övr kostnader stugan 5 831,00 0,6 5 831,00 0,6 0,00 0,0 

5460 Övr förbrukningsmatr 10 375,50 1,0 10 375,50 1,0 16 981,00 61,1 

5610 Kostnader fordon 9 724,00 0,9 9 724,00 0,9 403,00 ###.# 

5690 Övr externa kostnader 0,00 0,0 0,00 0,0 500,00 0,0 

5900 Annonsering 11 133,00 1,1 11 133,00 1,1 1 064,00 ###.# 

5910 Reklam 500,00 0,0 500,00 0,0 0,00 0,0 

6010 Lokalhyra solberga 60 750,00 5,7 60 750,00 5,7 57 120,00 106,4 

6011 Hyra stugan 4 107,00 0,4 4 107,00 0,4 3 324,00 123,6 

6012 Div hyror 4 951,00 0,5 4 951,00 0,5 585,00 846,3 

6013 Övr lokalkostnader 6 195,00 0,6 6 195,00 0,6 9 927,00 62,4 

6014 Kostn.stugan 15 936,00 1,5 15 936,00 1,5 14 823,00 107,5 

6015 Hyra badhuset 50 223,00 4,7 50 223,00 4,7 0,00 0,0 

6100 Kontorsmaterial 2 560,00 0,2 2 560,00 0,2 2 374,50 107,8 

6210 Telefon 2 521,00 0,2 2 521,00 0,2 2 830,00 89,1 

6230 Datakommunikation 617,00 0,1 617,00 0,1 3 215,75 19,2 

6250 Porto 5 779,00 0,5 5 779,00 0,5 2 585,00 223,6 

6260 Avg portomaskin 2 775,00 0,3 2 775,00 0,3 3 750,00 74,0 

6310 Försäkringar 3 893,00 0,4 3 893,00 0,4 3 686,00 105,6 

6530 Redovisningstjänster 0,00 0,0 0,00 0,0 4 375,00 0,0 

6570 Bankkostnader 3 058,50 0,3 3 058,50 0,3 1 940,50 157,6 

6910 Utbildningar 43 766,00 4,1 43 766,00 4,1 494,00 ###.# 

6970 Tidningar 1 050,00 0,1 1 050,00 0,1 1 050,00 100,0 

6980 Medlem/föreningsavgifter 6 920,00 0,7 6 920,00 0,7 1 300,00 532,3 

6981 Licensavgifter 9 225,00 0,9 9 225,00 0,9 18 655,00 49,5 

6990 Div avgifter 16 920,75 1,6 16 920,75 1,6 7 073,00 239,2 

Summa övriga externa rörelseutgifter 289 002,75 27,3 289 002,75 27,3 163 233,75 177,0 

 
Utgifter för personal 

7010 Lön arbetare, servicepersonal 302 600,00 28,6 302 600,00 28,6 208 548,00 145,1 

7510 Lagstadgad arbetsgivaravgift 87 221,00 8,2 87 221,00 8,2 64 154,00 136,0 

Summa utgifter för personal 389 821,00 36,9 389 821,00 36,9 272 702,00 142,9 

 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 1 587 743,97 150,1 1 587 743,97 150,1 952 372,87 166,7 

 

Rörelseresultat 155 621,62 14,7 155 621,62 14,7 4 663,74 ###.# 

 

Finansiella poster 

8310 Ränteintäkter -22,00 0,0 -22,00 0,0 0,00 0,0 

8410 Räntekostnader 91,00 0,0 91,00 0,0 532,00 17,1 

8422 Dröjsmålsräntor för 

leverantörsskulder 

500,00 0,0 500,00 0,0 0,00 0,0 

 
Summa finansiella poster 569,00 0,1 569,00 0,1 532,00 107,0 

 

Resultat efter finansiella poster 156 190,62 14,8 156 190,62 14,8 5 195,74 ###.# 

 

ÅRETS RESULTAT 156 190,62 14,8 156 190,62 14,8 5 195,74 ###.# 
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Verksamhetsplan 2011 
 

Avstampet för WSS verksamhetsplan togs vid ett möte i februari kallat ”WSS framtidsdag”.  30 - talet personer mer eller 

mindre aktiva i föreningen hade samlats för att dra upp riktlinjer och visioner om framtiden. Till vår hjälp denna dag fanns 

SISU (Janne Christoffersson och Tomas Jansson).   

Dagen inleddes med att spekulera kring: ”År 2015 ska WSS ha uppnått…” (ett axplock av vad som kom fram 

redovisas här). 

 

Verksamhet: 

 Ingen kö till simskola 

 400 barn i simskola 

 Anställd till simskolan 

 Fler sektioner/discipliner i föreningen 

 SM-lag killar och tjejer 

 Bland landets 30 bästa klubbar på SUM-SIM 

 

Ledare/föräldrar 

 Föräldraengagemang. Funktionärer m.m. 

 Engagerade föräldrar i lägre simgrupper 

 Kontinuerliga ledarträffar/möten 

 

Arrangemang: 

 Arrangera JSM/DM 

 4 ”stortävlingar" per år 

 

Lokaler: 

 Nytt badhus 

 

Sponsring/Marknadsföring: 

 Stabila sponsorer 

 

Arbetet fortsatte med en inventering av de aktiviteter och den verksamhet som bedrivs i dag. Slutligen gjordes en grov 

prioritering av vad som föreningen ska bedriva för aktiviteter/verksamhet under året.  

 

Sammanfattningsvis blir utmaningarna inför 2011: 

 Ytterligare utveckla simmarna i klubben för att kunna hävda sig i nationella tävlingar 

 Driva utomhusbaden och verksamheten knuten till dem 

 Utveckla arbetet med sponsring och marknadsföring av föreningen och dess verksamhet 

 Fortsätta och utveckla arrangemangen Solberga Open och Kneippbyn Swim 

 Simskoleverksamheten ska utvecklas. Fler barn ska kunna tas in i verksamheten vid fler tillfällen under året. Kön till 

simskolan ska tas bort 

 Anställa en person som kan stödja simskoleverksamheten samt göra administrativa sysslor i föreningen. 

 

Organisation 

Styrelsen består av sex ledamöter jämte en ordförande och inom styrelsen arbetar man med olika ansvarsområden. 

Verksamheten kommer enligt det som arbetades fram under föreningens framtidsdag, från och med 2011 vara indelad i 

följande kommittéer:  

 Tävlingskommitté 

 Sponsring/försäljningskommitté (Spof) 

 Simskolekommitté 

 Utbildningskommitté 

 Projektkommitté (Badvilla, Klubbstuga, Utomhusbaden) 

 

Därtill kommer simtränarna att ingå i ett tränarråd som kommer att träffas 4 - 6 gånger per år, där minst en 

styrelserepresentant ska ingå. 
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Utbildning 

 Nyttja SISU, genom att varje kommitté är en lärgrupp med möjligheter till stöd och hjälp 

 Ledarutbildning och ledarrekrytering på olika nivåer för att klara ambitionsnivån 

 Föräldrarekrytering/utbildning för att delta i ”smågrupperna” 

 Utbilda nya funktionärer och se till att gamla håller sig à jour så att tävlingarna håller hög kvalité  

 Samarbeta med andra föreningar och organisationer i syfte att öka kompetensen i föreningen 

 

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).. Vi har en heltidsanställd tränare, Peter Asp, vilket är WSS målsättning att det även fortsättningsvis skall fungera så. 

Peter är en resurs inte bara för simmarna utan även ett stöd för övriga tränare. 

Träningsläger 

Planering och genomförande av läger kommer under året hanteras av huvudtränaren Peter Asp och tränarrådet. Ekonomin är 

avgörande för ett genomförande av en lägeraktivitet. Med tanke på Island Games är möjligheterna till ett läger något 

begränsade. 

Tävlingar 

Målsättningen som tidigare, att ge simmarna i tävlingsgrupperna minst en fastlandstävling i månaden. De ekonomiska 

förutsättningarna styr som vanligt uppsatta mål. Under året har en del tävlingar fått strykas till följd av föreningens deltagande 

i Island Games. 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. Deltagande i våra egna tävlingar, 

Kneippbyn Swim och Solberga Open är självklara. 

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 och där det finns ordentliga utvecklingsmöjligheter. 

”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 är sånt som behöver göras.   

Den gamla vaktmästarbostaden bredvid Solbergabadet, som vi disponerar, 

är helt ok. Den har fått en del uppfräschning  men mera kan göras.  

Övriga arrangemang 

 Lottförsäljning, Ullmax försäljning, Rapsodine försäljning, 

”Njuta” - försäljning 

 Endurobad 

 Sponsorsim 

 Jul- och luciamarknad med julgransförsäljning 

 Hålla vår webbsida levande 

 Driva utomhusbaden Melonen och Terra Nova i Visby under 

sommartid. Utbilda badvakter för detta ändamål 

 Bedriva simskolor i ovannämnda bad under sommaren  

 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 

 

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

http://www.wisbysim.se/
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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. 

Uppföljningsmöte på framtidsdagen under hösten, för att se hur långt vi har kommit. 

Övrigt 

I god tid planera och se framåt för kommande verksamhet. Hålla simmare, ledare och föräldrar informerade om framtiden. 

Föräldramöte för simskoleverksamheten ska arrangeras i maj. 

 

   Tävlingskalender 2011 

Wisby Simsällskap har för avsikt att delta/genomföra nedanstående  

tävlingar under 2011 års tävlingssäsong. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum  Tävling  Plats  Grupper 

 14-16 januari  JDM (25m)  Stockholm  E, A 

        

 3-6 februari  JSM (25m)  Södertälje  Elit 

 11-13 februari  GP 2 (50m)  Uppsala  Elit 

 11-13 februari  UGP 1 (25m)  Åkersberga  E, A, B, Me 

        

 13 mars  Vårplasket  Hemse   12år & yngre 

 25-27 mars  GP 3 (50m)  Stockholm  Elit 

 25-27 mars  UGP 2 (25m)  Södertörn  E, A, B, Me  

        

 9 april  Bästa Fyran  Visby  Årskurs 4  

        

 7-8 maj  GP 4-Final (50m)  Borås  Elit 

        

 3-4 juni  Kneippbyn Swim  Visby  95 & yngre 

 10-12 juni  DM/JDM (50m)  Stockholm  Elit o A 

 17-19 juni  UGP 3 (50m)  Stockholm  E, A, B, Me  

        

 26/6 - 1/7  Island Games  Isle of whigt   Uttagna 

 21-24 juli  SUM-SIM (50m)   Falun  Kvalade  

        

 1-2 oktober  Solberga Open   Visby  E, A, B, Me  

 14-16 oktober  UGP 4 (25m)  Åkersberga  E, A, B, Me 

 30 oktober  SS04 Knattesim   Sundbyberg   Me 99-02  

        

 4-6 november  DM (25m)   Stockholm   Kvalade  

 20 november  Sjöhästen   Hemse   12 år & yngre  

 18-20 november  SUM-SIM Reg   Järfälla   E, A, B 

 23-27 november   SM (25m)   Örebro   Kvalade  

        

 3 december  Juldoppet   Visby   E, A, B, Me  

 15-18 december  SUM-SIM Riks  Helsingborg  Kvalade 

 

SPONSORER 

Torgkassen och 

Wisborg 
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Budget Wisby Simsällskap

Budget Utfall       Budget

Intäkter

Försäljning glass, läsk och kaffe 15 000 15 502 25 000

Lotter 50 000 15 686 30 000

Marknader/Lucia/Endurot 40 000 28 227 30 000

Försäljning märken och simutrustning mm 60 000 94 581 60 000

Reklam/Sponsring 50 000 81 821 100 000

Medlems-terminsavgifter 325 000 330 737 370 000

Medlemsbidrag läger 80 000 90 200 70 000

Medlemsbidrag tävling 105 000 92 200 195 000

Hyresintäkter 45 000 49 300 75 000

Ränteintäkter 1 000 22 1 000

Kommunalt,Statligt anslag 170 000 188 453 190 000

Övriga bidrag/Egna tävlingar 70 000 120 393 110 000

Utomhusbad 150 000 325 000 200 000

S:a kronor 1 161 000 1 432 122 1 456 000

Utgifter

Inköp läsk kaffe. Hyra automat 15 000 21 853 22 000

Inköp till försäljning/simutrustning/märken 30 000 83 600 30 000

Inköp träningsutrustning 20 000 38 769 65 000

Egna tävlingar/priser/Diplom 25 000 15 000 20 000

Lotterier/Bingolotto 2 000 0 5 000

Marknader/Lucia/Endurot 15 000 12 166 20 000

Förbrukningsmateriel 15 000 10 375 15 000

Klubbstuga och släpkärra 10 000 11 845 25 000

Lägerkostnader 110 000 237 290 100 000

Startavgifter 35 000 38 630 35 000

El stugan 15 000 10 192 15 000

Vatten Renhållning stugan 5 000 2 950 8 000

Kontorsmateriel 5 000 2 374 5 000

Telefon - och datorkostnader 15 000 3 506 15 000

Porto, Portomaskin 10 000 8 554 10 000

Möten/träffar/avslutningar 7 000 6 631 10 000

Representation/uppvaktning 1 500 823 2 000

Reklam/annonser 2 000 11 633 30 000

Försäkringar  (Fastighet/Medlemmar) 3 500 3 893 4 000

Facklitteratur/prenumerationer 2 000 1 050 2 000

Föreningsavgifter + licenser (fr 2004) 20 000 16 145 20 000

Kost och logi tävlingar 195 000 195 647 225 000

Resekostnader tävlingar 100 000 103 451 150 000

Kurser & konferanser 3 000 54 641 15 000

Handslaget/Idrottslyftet 10 000 91 018 10 000

Löner och arbetsgivaravgifter 410 000 389 821 470 000

Lokalhyra 60 000 110 973 120 000

Räntor och övr finansiella kostnader 2 500 4 219 2 500

Övrigt 10 000 82 272 3 500

Kostnader badhuset 2 500 18 991 2 000

S:a kronor 1 156 000 1 588 312 1 456 000

Budgeterat överskott/Utfall 5 000 -156 190 0

2010 2011
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En kort reflektion över första året i Wisby Simsällskap 

 
Ja, ett år går fort. Man kan ju säga att 2010 är mitt första år i WSS. Här nedan kommer lite olika reflektioner 

gällandes simningen men även utanför simningen som jag upplevt under detta år och som fastnat hos  mig. 

  

Tanken med flytten från Uppsala för min del var att få fortsätta att arbeta med ungdomar 

och självklart med simningen. Men jag behövde något helt annat än vad jag hade i Upsala S och när då 

Gotland kom upp (lite tack vare Jacob Werner) så lät det spännande och annorlunda. 

 

Det första man slås av är hur trevliga alla är som jag träffat, från simföräldrar och  till alla ledare / tränare i 

Wisby SS samt  personalen på Solbergabadet och hur lättarbetat det mesta är här, till exempel bokningar av 

simhall, gymnastikhallar och arbetet med SISU som  verkligen är på, om man jämför från fastlandet samt 

personal kring idrottsgymnasiet samt tränare i andra idrotter.  

 

Självklart också alla ungdomar som jag får arbeta med, jättetrevliga, roliga och många som vill bli så bra som 

möjligt när vi ändå håller på. Det är verkligen kul att den gruppen som vill det blir fler och fler. Elitgruppen 

har väl ökats med 5 simmare och det är ju bra. Medleygruppen har vi höjt många, många steg tycker jag och 

det mycket tack vare Pernilla Thuresson och Jacob Werners jättearbete som de lägger ned där. 

 

Det enda som är lika med fastlandet är väl politikerna, nytt bad har det tydligen pratats om i 20-30 år??, 

varför händer det inget ?.  

 

Bland det första politikerstrul som jag fick uppleva var hastighetsskyltarna som ändrades till 80 (tror jag) och 

byttes ut från 90 skyltar för att dom sedan märkte att det ej var beslutat att dom skulle bytas just då?? Det 

andra stora strulet var ju dessa pinsamma parkeringsautomater som kostat omkring 10 miljoner (tror jag det 

var) och när dom väl satt uppe så var det ej säkert att dom skulle användas ??? för politikerna var ej överens ? 

  

Jättekul att vi, Wisby SS, blev bästa ungdomsförening 2010 på Gotland och självklart tycker jag att det var kul 

att vinna priset som bästa ungdomstränare på Gotland 2010. 

 

Vi har haft simmare i SM, JSM och i Sum-Sim Riksfinal och det är fler och fler som kvalar in till DM/JDM 

vilket måste ses som väldigt bra tycker jag. 

  

Får avsluta med att skicka ett extra tack till Jacob Werner (för att jag är här) och Kjellis, Leif S och Hans J 

som jag träffade under anställningsintervjuerna och att de vågade anställa mig. 

 

Tack för år 2010 och så ser vi fram emot 2011 med bland annat Island Games som skall bli kul att se vad det är 

för något. 

 

Simmarhälsningar 

Peter Asp 
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN MORGONBADARNA I VISBY 

VERKSAMHETSÅRET 2010   (Morgonbadarna har egen budget) 

 
Undertecknad, av årsmötet 2009 utsedd att granska föreningens räkenskaper, vill efter att ha fullgjort detta 

anföra följande: 

 

A/  Kassör Bo Lindell har lysande föredömligt förtecknat inkomster på blå bakgrund, utgifter på röd och alla 

verifikationer är gröna! En eloge också till Wisby Simsällskap som givit värdefull administrativ hjälp! 

 

B/  Den ingående balansen har under året ökat med drygt 3000 kr och uppgår vid årets slut till 24 521 kr. 

 

C/  Medlemmarna har med hull och hår slukat anvisningarna från de eminenta ledarna Lars Ahlgren och 

Dick Magnusson till den milda grad att hullet decimerats och när sen tidens tand glesat ut håret så återstår 

inte längre några utsläppsrätter att försälja på den öppna EU-marknaden! 

 

D/  Sekreterare Bo Larsson måste harangeras för sin unika förmåga att alltid påminna oss om aktiviteterna. 

Han tränar ofta vår intellektuella skärpa genom att ange dag, datum och månad i synnerligen ovanliga 

kombinationer! Han har även på nätet publicerat en s.k. Weight-book som blivit en stark konkurrent till Face-

book.  Någon enstaka medlem har kanske känt sig sårad över att få sin vikt offentliggjord men får då trösta 

sig med Blandarens poem:  

 

"Tidens tand som fällt så mången tår 

skall låta gräset växa även över detta sår !! " 

 

E/  Revisorsarvodet har även detta år bestått av Dagens lunch på restaurang Brinken. Kassören erbjöd 

undertecknad även en chokladöverdragen kaka till kaffet ! Detta förde osökt tankarna till en historisk 

Tobleroneaffär varför jag nödgades göra ett s.k. Arkelstens-överslag innan jag accepterade denna muta. 

Ordf. Sune Ronqvist erbjöd sig välvilligt att konsumera nämnda kaka ifall det förelåg samvetsbetänkligheter ! 

 

F/  Sammanfattningsvis vill jag uttrycka stor beundran för det gediget hederliga arbete styrelsen även detta år 

utfört och jag föreslår härmed att årsmötet beviljar sin styrelse full ansvarsfrihet för år 2010 ! 

 

Visby den 8 februari 2011 

Sven-Olof Svensson, revisor 

 

Simhopparen Tore Nilsson bröstar 

upp sig på simpiren i Visby 1937. 

 

Är detta en förebild för dagens 

Morgonbadare? 
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Resultat av invigningstävlingarna 9 april 1961 i Solbergabadet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbergabadet 50 år den 9 april 2011 

GRATTIS! 
 

Personalen vid 45-årsjubiléet. 

Lennart Svennefelt, f.d. 

badmästare vid Solbergabadet 
Inger Pettersson född samma 

dag som badet invigdes, 9.4.61 


