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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 

 

 

Förord 
 

Nu skall jag avfärda två föreställningar eller göra osanningar till sanningar. Snön ligger vit på taken, endast Tomten  är 

vaken!? Det stämmer inte, tidningsbuden, snöröjare och en hel del andra är minsann vakna de också och håller igång. Nu är det 

vinter i alla fall i mina ögon. Små snöflingor täcker marken och lägger sig som ett vitt oskyldigt täcke ute i naturen. 

Meteorologiskt krävs det fem dygn i rad med en dygnsmedeltemperatur på 0 grader eller kallare, vilket inte varit fallet när 

detta skrivs. Vem skall man egentligen lita på? Hur som helst vet vi att Wisby Simsällskap blev ”Årets Ungdomsförening” 

2010 och är nominerad till denna fina utmärkelse även för år 2011. Allt detta beroende på en hel del nya grepp som gör att allt 

fler kan få del i den så viktiga verksamheten som bedrivs i klubben. Utan duktiga ledare och funktionärer som stöttas av en 

framåtsträvande styrelse blir det inga resultat. Man  får inte heller glömma alla fantastiska ungdomar och tränare som finns i 

klubben. En annan bidragande orsak till framgångarna är att WSS sedan ett år tillbaka tillhör Stockholms Simförbund, vilka 

har betydligt mer resurser och kraft än vårt gamla Gotlands Simförbund. Som inledning till 2011 års Verksamhetsberättelse får 

detta duga som förord. Tack alla! 

Behjälpliga med denna verksamhetsberättelse har varit Elsie och Kjellis Nordström.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisby Simsällskap 

Skolportsgatan 4 

621 45 VISBY 

 info@wisbysim.se  

www.wisbysim.se  

Solbergabadet, Visby 

0498-26 96 65 
 

Styrelse 
Ordförande Fredrik Persson 

Vice ordf Björn Kahl 

Kassör Martin Ekepil Ringelid 

Sekreterare Christian Tinge 

Ledamot Pia Persson 

Ledamot Jette Knudsen 

Ledamot  Mika Lahti 

Specialdistriktsförbund 

(SDF) 
Wisby Simsällskap tillhör 

Stockholms Simförbund 

www.stockholmsim.se 

Sammanträden 
Wisby Simsällskap har under året hållit 

9 protokollförda sammanträden enligt 

följande:     

110324, 110414, 110519, 110616, 

110811, 110908, 111013, 111124, 

111215     

 

Revisor 
 

 Kjellåke Nordström 

Valberedning 

  

Roland Strömbeck och Britt Silfvergren 

mailto:info@wisbysim.se
http://www.wisbysim.se/
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Så här är WSS organiserat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elit 

Tränare: 
Peter Asp 

Angelica Allestad 

Teknik  

Niklas Sköld 

ansvarig  

 

 

Teknik  

Niklas Sköld 

ansvarig  

A +  B 

Tränare: 
Peter Asp 

Angelica Allestad 

 

Medley 

Tränare: 
Jakob Werner 

Pernilla Thuresson 

Simskola 

Göran 

Appelqvist 

ansvarig 
 

Simskola 

Göran 

Appelqvist 

ansvarig 

Simskola 

Göran 

Appelqvist 

ansvarig 
 

Simskola 

Göran 

Appelqvist 

ansvarig 
 

Plask och Lek 

Magnus Thorn 

ansvarig 
 

Plask och Lek 

Magnus Thorn 

ansvarig 

Plask och Lek 

Magnus Thorn 

ansvarig 
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 

År 2011 2010 

Kvinnor Män Summa Summa 

Antal medlemmar 386 353 739 645 

 

 

Åldersfördelning 

medlemmar 
År 2011 

Kvinnor Män Summa Procent 

Antal medlemmar 386 353 739 - 

varav under 0-6 år 21 32 53 7,2% 

varav 7-12 år 93 104 197 26,7% 

varav 13-20 år 40 24 64 8,6% 

varav 21-40 år 48 45 93 12,5% 

varav 41 år och uppåt 184 148 332 45,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 
VT 2011 HT 2011 
Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Elit-gruppen 3 4 7 4 6 10 

A och B-grupperna 7 9 16 7 7 14 

Medley 6 10 16 14 9 23 

Crawl, end. VT  12 9 21 - - - 

Rygg 1-2 //Teknik 1-3  17 15 32 37 32 69 

Sim 1-3 // Simskola 1-3 35 24 59 25 30 55 

Plask o Lek 1-2 //Pl o Lek 1-3 14 21 35 15 34 49 

Späckhuggarna (vuxensim) 8 20 28 17 18 35 

Vattengymnastik 1-4 55 3 58 47 1 48 

Morgonbadare, damer 19 0 19 19 0 19 

Morgonbadare, herrar 0 52 52 0 46 46 

Crawl-kurs vår 2 st // höst 3 st 19 15 34 16 19 35 

SUMMA DELTAGARE 195 182 377 201 202 403 

Antal träningsgrupper   20   22 
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Sammankomster 

När det gäller sammankomster så gäller det som Ni 

förstår inte någon träff med PRO, träff med kompisar 

eller någon annan träff som inte har med simning att 

göra. Nej, i detta fall avser det att spegla vad våra 

simmare presterar i form av träning mm. Det blir ju 

många sammankomster under ett år, eftersom simning 

är träningsintensivt och kräver många timmar i 

bassängen. Man kan säga att WSS håller en vågrät nivå 

när man jämför år 2010 och år 2011. Siffran 649 som 

står för totalen visar fördelning mellan vår och höst. 

Av detta kan man utvisa att höstens aktivitet har 

minskat medan våren ökat. Någon bra analys och vettig 

förklaring finns inte i detta nu, men det kan säkert 

finnas anledning att grundligare gå in på det. Vi tappar 

i alla fall inte totalt, vilket är glädjande. Nästa år skall 

vi öka, eller hur? Vi ligger bara 104 sammankomster 

från 2008, vilket var All Time High. 

 

 

 

 

 

 

Medlemsrekrytering 

Nu har det hänt igen! Så skrev vi i 2010 års 

verksamhetsberättelse. Vi kan bara konstatera att – Nu har 

det hänt igen! Vi har passerat 700-gränsen i antalet 

medlemmar. 739 personer räknades in i vår egen 

folkräkning per sista december år 2011. Om vi 

multiplicerar 2010 års medlemsantal 645 med 

114,5736341%  får vi summan 738,999939945, alltså 

nästan 739. Kanske var det någon som inte var riktigt frisk 

på nyårsaftonens sista timme. Vi kan konstatera att Wisby 

Simsällskap är en populär förening som bara växer och 

växer. Med en sådan utveckling står ett nytt badhus 

väldigt högt på önskelistan. 

 

 

 

 

Könsfördelning 

JO (Jämställdhetsombudsmannen/kvinnan) kan inte annat än vara 

nöjd med jämställdheten i Wisby Simsällskap. 48% män/pojkar mot 

52% kvinnor/tjejer är väl en helt OK sammansättning, eller hur? Delar 

man  kakan mitt itu så borde det bli 50/50 men utfallet kan bli 48/52 , 

vilket kan skyllas på rimliga avvikelser enligt statistiska 

beräkningsgrunder. Oavsätt statistik så är Ni i alla fall lika bra oavsett 

kön.  
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Tävlingar 
 

JDM i Stockholm 14-16 januari  

Personliga rekord i mängder! Ingen dålig rubrik när 

man startar upp det nya året i sin älskade sport. Ett flertal 

simmare från Wisby SS var i helgen i Stockholm och det 

med stor framgång. Niclas Högberg slog personligt rekord 

på 200 medley, Oskar Persson slog sitt eget rekord på både 

400 fritt och 800 fritt. Rasmus Hansson slog även han 

personligt rekord i två grenar: 200 rygg och 100 rygg. 

Matilda Persson slog personligt rekord på 200 bröst. Visst 

lovar det gott inför kommande bataljer i bassängen? 

JSM i Södertälje 4-6 februari   

Två personliga rekord på två distanser, men det hjälpte 

Niclas Högberg föga vid JSM i Södertälje i helgen. Niclas 

satte rekord på fredagens försök på 200 meter rygg med 

tiden 2.11.88 men fick inte simma vidare  som 18:e 

simmare totalt. Tyvärr missade han  även de andra två 

finalmöjligheterna, dock satte han sitt andra personliga 

rekord i försöken på 100 meter rygg med 7/10. Niclas satte 

ett nytt rekord på 50 meter rygg, kort bana, med tiden 

28.75. Det är både ett klubb- och Gotlandsrekord. 

GRATTIS!!! 

GP 2 i Uppsala 11-13 februari   

Niclas Högberg var i farten även denna helg. Han deltog 

i samma GP-tävling som tidigare klubbkamraten Ida 

Sandin. Några framskjutande placeringar blev det nu inte 

för Niclas. Han hamnade på en 14:e plats på 100 rygg. 

UGP i Haninge 11-13 februari 

Denna helg var inte utan framgångar för våra simmare. 

Medaljregn över Wisby Simsällskap, klubben är glödhet 

för närvarande. Klubben fick med sig hela elva medaljer 

från helgen i Haninge. – Det är helt fantastiskt. Alla slår ju 

personliga rekord i princip i varje gren de ställer upp i, 

säger Fredrik Persson.  

Helgens värsting var Gustav Strömbeck som roffade åt 

sig hela fyra medaljer. Nu var det många simmare  som 

gjorde bra resultat och visar att de står sig bra i 

konkurrensen . Bara att gratulera alla till de fina resultat de 

presterade. 

Vårplasket i Hemse 13 mars 

 Vårplasket genomfördes under söndagsförmiddagen i 

Hemse simhall. Det var en tävling för de yngre simmarna, 

födda 1999 och senare. Även äldre simmare som inte 

tävlat tidigare fick vara med. Här skyller man inte på att 

datumet råkar var den 13:e om man skulle råka ut för en 

nitisk funktionär, utan här går man in med liv och lust på 

sin uppgift. Att det sen råkar bli ett och annat ”magplask” 

spelar ingen roll. 

I årets upplaga var det 148 starter fördelat på 16 grenar 

samt två lagkapper. De duktiga simmarna presterade 

tillsammans ett 70-tal personliga rekord. Under tävlingarna 

tittade man extra mycket på att man stod stilla i 

startmomentet, hade ett liksidigt bröstsim, att 

handisättningen var korrekt vid vändningar och målgång 

samt att ryggsimsvändningen var korrekt utförd. Detta är 

svåra moment som man behöver träna på vilket också 

medförde några diskningar. En rolig tävling med många 

glada miner och hårt kämpande deltagare. Bra jobbat alla i 

bassängen! Avslutningsvis blev det också som vanligt 

medalj till alla simmarna. 

UPG i Botkyrka 26-27 mars 

Vi gjorde återigen ett väldigt bra UGP med många 

personliga rekord (alla persade på något) och vi fick med 

oss 11 medaljer hem. Det är fantastiskt roligt att åka iväg 

med våra simmare för att dom sköter sig så väldigt bra 

med allt vad gäller  insimning, avbad, tävlingssimmande, 

vid maten och vid hotellen. Väldigt roligt att se tycker jag. 

På hemresan är det alltid glada men otroligt trötta 

simmare och ledare, och vad 95:orna pratar om kan jag 

tyvärr ej skriva på denna sida men det handlar inte om 

siffran 5 utan ENBART om en annan siffra, ni får väl 

fundera på vilken det kan vara :-) 

Hälsningar 

Peter / Aspen / Chefen 

Järfälla Nationella i Jakobsberg 8-10 april 

WSS var representerade av sex simmare. Följande var 

det som drog iväg på denna tävling: Peter, Daniel, Niclas, 

Marcus, Robin och Stina. Alla i denna grupp har haft en 

hel del sjukdomar, tror väl att det är Marcus som klarat 

sig bäst. Bästa loppet var väl Marcus 100 fjärilsim tycker 

jag, pers med 2-3 sek och fick tiden 1.04.7. Jättebra ! 

Daniel vann 200 bröstsim med tiden 2.28, vilket var 

bästa säsongstarten någonsin, så det lovar ju gott mot 

NetWest Island Games. Han var även 3:a på 50 br med 

tiden 31.51, helt ok lopp! Niclas kom 3:a på 200 rygg med 

tiden 2.16, kanske placeringen bättre än tiden men dock en 

”fisbrun”. Han satte nytt pers på 200 fritt där han hade 

2.05 individuellt och sedan 2.03 i lagkappen. Hos Stina 

såg jag bitvis lite ljuspunkter så vi hoppas det fortsätter åt 

det hållet fram tills Island Games. Robin hade en jobbig 

helg, bara att bryta ihop och komma igen nästa gång. 

- De slår ganska bra simmare och överlag  gör vi en 

ganska bra helg. 

Nu hoppas jag på friska simmare så dom får träna klokt 

ett tag framöver. 

Hälsningar 

Peter 

Bästa Fyran i Visby 9 april 

Simtävlingen Bästa Fyran 

avgjordes i lördags i Solbergabadet. 

Det var tre klasser som simmade. De 

var från Solberga, S:t Hans och 

Gråbo. I varje lag var det åtta 

medlemmar och varje person simmar en sträcka på 25 

meter. Segrade gjorde Solberga, tvåa kom S:t Hans och 

trea blev Gråbo. – Det var tredje året vi hade tävlingen. 
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Men vi hoppas att det blir flera klasser nästa år, säger 

Wisby SS:arna Eva Sandin och Elsie Nordström. 

 

Trulle Cup i Visby 10 april 

Grupperna Sim 1, Sim 2, Sim 3, Rygg 1, Rygg 2 och 

Crawl har simmat träningstävlingen Trulle Cup i 

Solbergabadet. 

Träningstävlingen genomfördes för att 

simmarna skulle få prova på hur det går till 

på en riktig tävling. Inga deltagare 

diskades och de som ville fick använda 

simdyna för att simma de 25 meter som 

skulle forceras men man tog tid på alla. 

En härlig ”tävling” utan inslag av bitter 

verklighet. Roligt att se de små kämpa för att kunna slå 

händerna i kaklet efter avverkade 25 meter. 

 

Rapport från träningstävlingen 30 april 

Simmarna från E, A, B och Medley genomförde på 

lördagsförmiddagen en träningstävling på Solbergabadet.  

Simmarna trillade i sakta mak in under morgonkvisten. 

Man kunde nästan misstänka att några av dem ännu var i 

någon slags sömn när de klev in genom dörrarna. Efter att 

ha vaknat upp under den första timmens insimning så 

valde tränarna ut två sträckor var till simmarna. 

Det gick fort i bassängen och simmarna var livligt 

påhejade av kamrater och tränare. Peter var jättenöjd med 

sina simmares resultat där ett flertal slog sina personliga 

rekord. Jacob och Pernilla var minst lika nöjda med 

Medleygruppen vars simmare också gjorde många pers. 

Det ser bra ut inför den kommande tävlingen, 

Kneippbyn Swim. 

Simma För Livet i Visby 14 maj 

TACK!!! till sponsorer, simmare och föräldrar som 

gjorde sponsorsimmet "Simma För Livet" till en succé. 

Under förmiddagen lördagen 14.5 arrangerades 

sponsorsimmet. Första delen i detta event bestod i att 

simmarna från grupperna medley, B, A och Elit skulle 

simma så många meter var och en kunde under en och en 

halv timme. Alla simmare gjorde ett kanonjobb dels genom 

själva simningen, men också genom att jaga personliga 

sponsorer som sponsrade ett antal öre per simmad meter. 

Under andra delen av eventet arrangerades en 

företagslagkapp mellan företagen: Kneippbyn Resort, 

Clarion Visby Hotell, Drömstugan, Cementa AB, Maxi 

ICA Visby, Visby träningscenter. De deltagande företagen 

hade två simmare och Wisby SS biträdde varje lag med två 

simmare. Tävlingen vanns av Visby Träningscenter med 

deltagarna: Håkan Karlsson och Niklas Nylander. WSS 

biträdde laget med simmarna Matilda Persson och 

Rasmus Hansson. Första priset i tävlingen var en 

Hjärtstartare. 

WSS och Hjärtat slår för Gotland är stolta och 

imponerade över att kunna fördela ca 115 000 kronor 

mellan sig. Det innebär att ytterligare hjärtstartare kan 

placeras ut på Gotland och att verksamheten i föreningen 

kan utvecklas. 

 

Filbyter Cup i Linköping 20-22 maj 

Under tävlingarna i Filbyter Cup slogs det gamla 

Gotlandsrekordet på 4x200 fritt för damer som stått sig 

sedan 1976.  GRATTIS tjejer! I helgen blev det historia i 

Filbyter Cup efter att Sara Nyberg, Elin Tinge, Matilda 

Persson och Emma Öhman simmat in på tiden 9.54.37 

vilket räckte till en andra plats i finalen. Samtidigt kvalade 

Oskar Persson in till USM på 1500 meter frisim med tiden 

18.13.17.  

Wisby Simsällskap lade beslag på totalt 16 medaljer. 

Linus Kahl tog sex av dem i klassen födda år 2000 och 

yngre. Trots att det är ett år kvar tills han ska få tävla i 

klassen.  

–Vi hade trott på några medaljer. Men inte såhär många, 

säger tränaren Peter Asp nöjt.  

Det gamla rekordet på 4x200 fritt var från 1976-06-19 

och innehades av Roma IF (Madeleine Andrée, Helén 

Engström, Liz Thomasson, Susanne Johansson) och var då 

på tiden 9.57.20. 

 

Kneippbyn Swim i Visby 3-4 juni 

Efter två dagars intensivt tävlande är nu årets upplaga 

av Kneippbyn Swim tillända. 

Vi vill säga ett STORT Tack!!! till alla som gjort årets 

tävling till en väldigt lyckad och trevlig tillställning. 

Läktarna är fullsatta i Solbergabadet. Ljudnivån är 

öronbedövande. Under 

två dagar arrangeras 

Kneippbyn Swim som 

riktar sig till de yngsta 

simmarna. - Det är en 

avslutning på säsongen, 

säger Peter Asp, tränare 

i Wisby Simsällskap 

Stämningen var på topp i går när Kneippbyn Swim 

rivstartade i Solbergabadet. Det är andra året som WSS 

arrangerar tävlingen och i år har runt 130 deltagare 

anmält sig. Runt 80 av dessa kommer från fastlandet.  

WSS-tränaren Peter Asp har förstås full koll på sina 

egna simmare och räknar upp flera talanger som kan gå 

långt. En av dessa är 10-årige Linus Kahl som är van att 

tävla mot killar som är ett par år äldre. Han är en av de 

som kan gå långt, säger Peter Asp samtidigt som starten 

går i 50 meter ryggsim. Linus får en bra start och håller 

hela vägen in i kaklet. Tiden 39,96 är nytt personligt 

rekord med två sekunder och seger bland pojkar födda 



Verksamhetsberättelse 2011 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 7 - 

2001. Peter Asp är nöjd med tiden, men huvudpersonen är 

mer självkritisk. - Det kunde ändå gått lite bättre. Jag 

slarvade lite i vändningarna och där kan jag förbättra 

mig. Men det sägs att motgångar ger framgångar, säger 

Linus själv om grenen. Linus Kahl är inne på sitt femte år i 

WSS. Ryggsimmet är favoritgrenen och målet är givet: -OS 

hade varit häftigt. Det är en dröm jag har. Peter Asp 

berättar att Kneippbyn Swim ses som en kul avslutning för 

de yngre simmarna. - Det finns också en del tid för lek och 

bad. På lördagen var det disco ute på Kneippbyn så det är 

inte bara en tävling, säger han. WSS-tränaren säger att 

klubben har som mål att tävlingen ska öka med 20-30 

deltagare varje år. I år fanns simmare från Wisby, Hemse, 

Väsby, Norrtälje, Ösmo, Neptun, Mälarhöjden, Spårvägen 

och Österby representerade.  - Att vädret visade upp sig 

med sin bästa sida gör inte saken sämre, säger han.  Läge 

att köra utomhus? – Ja. Får man ordning på bassängen i 

Roma så kan det mycket väl bli så. Det är något som vi 

diskuterat. 

 / Mattias Karlsson-GA 

 

NetWest Island Games på Isle of Wight  

25 juni - 1 juli 

Tänk vad  tiden går, det är 

redan två år sedan förra Island 

Games. Simmarna hade inte 

riktigt samma framgångar vid 

årets Ö-spel, men gjorde bra 

ifrån sig i hård konkurrens. 

Daniel Cederqvist slutade på 

fjärde plats på 200 meter 

bröstsim. Han var cirka tre sekunder efter Färöarnas Pál 

Joensen på bronsplats. Vann gjorde Darren Mew på 

1.02.03.  

Niclas Högberg slutade på sjätte och sista plats på 50 

meter rygg. Dock räckte tiden 28.51 till ett nytt 

Gotlandsrekord. Unge Oskar Persson slutade femma på 

1500 meter. Matilda Persson och övriga gotländska 

simmare på Isle of Wight, är fortfarande medaljlösa. 

Daniel Cederqvist var  nära i finalen på 50 meter bröstsim 

– men än en gång slutade han fyra. Trots uteblivna 

medaljer är Peter Asp mycket nöjd med sin unga trupp.     

För att läsa lite mera mustiga kommentarer och 

synpunkter kring resan till Isle of Wight kan Ni med nöje 

gå in på WSS-bloggen www.wisbysimblogg.se  

 

Sum-Sim i Falun 21 – 24 juli 

Wisby SS skickade tre simmare, Gustav Strömbeck, 

Sara Nyberg och Oskar Persson till Sum Sim i Falun. Att 

de kvalat in till tävlingen tyder på en väldigt lyckad 

säsong. Åren 1962 -1963 deltog WSS med omkring 15-tal 

simmare i SUM-SIM. 

Gustav kvalade på sträckorna: 100, 200 m bröstsim 

samt 400 och 1500 meter frisim, Sara kvalade på 

sträckorna 100 m fritt och 100 m fjäril och Oskar kvalade 

på 1500 m frisim. 

Uppladdningen för Sara och Oskar började direkt efter 

hemkomst från Island Games. Gustav hade under Ö-spelen 

tränat på egen hand. Träningen förlades mestadels till 

Varplöse 50-meters utomhusbassäng i Roma. Lite problem 

med sikten i bassängen, men träningarna gick att 

genomföra på ett bra sätt.  

Avresa för simmarna och Peter till Falun den 20.7. 

Fredrik anslöt till truppen på fredagen den 22.7. 

Resultat: Gustav lyckades bäst resultatmässigt och 

simmade upp sig flera placeringar. Pers på 100 och 200 

bröst samt 1500 fritt. Sara simmade två mycket bra lopp 

på 100 fjäril och fritt, bägge i närheten av hennes pers. 

Oskar simmade extralopp 200 fritt och persade. På 

1500 blev tiden 5 sek över pers. 

En mycket bra tävlingshelg sammanfattade Peter, men 

kanske framförallt en fantastisk säsong av simmarna. Det 

är viktigt att titta tillbaka på utvecklingen som skett under 

den senaste säsongen. Det är först då prestationen blir satt 

i perspektiv. 

-En bra träning och en bra tränare har gjort att vi 

kunde skicka tre simmare på mästerskapet. säger 

ordförande Fredrik Persson.  

Sundsimmet i Fårösund 30 juli 

WSS simmare deltog i Sundssimmet. Några av WSS 

simmare passade på att under vilodagarna delta i 

Sundsimmet som gick av stapeln den 30 juli. Loppet 

anordnas i samband med den årliga marknaden i Fårösund. 

Rekordmånga simmare ställde upp när Sundssimmet 

avgjordes i helgen. 53 simmare kom till start  på den 1380 

meter långa sträckan mellan Fårö och Fårösund. Snabbast 

av de 53 deltagarna var Kaj Nilsson med tiden 17 minuter 

och 19 sekunder. Drygt en minut senare tog sig 

Visbysimmaren Robin Cederqvist i mål som tvåa. Trea 

blev Gustav Strömbeck även han Wisby simsällskap.  Så 

var det med vilodagarna för denna gång. Jag undrar om 

simmarna sover i badkaret, för de verkar ju inte kunna var 

särskilt långt ifrån vatten ens på sin fritid. Hur som helst, 

duktiga är de i alla fall. 

 

Simkampen på Åland 17 – 18 september 

Stockholm som distrikt, dit även Gotland tillhör, åkte på 

en tävling på Åland som heter Simkampen. Där möts 

Stockholms distrikt och SFI (Svenska Finlands 

Idrottsförbund) i en liten landskamp. Tävlingen 

arrangerades i år för femte gången. Datumet är den 17-18 

september och platsen är Godby på Åland. 

Wisby SS´ två simmare Oskar Persson (född 95) och 

Gustav Strömbeck (född 97) blev uttagna till tävlingen 

Simkampen på Åland. Tävlingen är en "landskamp" 

mellan Stockholms simdistrikts bästa simmare i 

åldersklasserna 95-96 samt 97- och yngre och Finlands 

bästa simmare i samma åldersklasser.  

Gustav Strömbeck var uttagen i distanserna 400 frisim 

där han persade med 5 sek med tiden 4.44.8. På 400 

medley persade han med hela 18 sek och fick tiden 5.26. 

På 1500 frisim persade Gustav med hela 40 sek och fick 

tiden 18.16. Som grädde på moset vann Gustav hela 

grenen 1500 frisim. 

http://www.wisbysimblogg.se/
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Oskar Persson simmade under lördagen en lagkapp 4 x 

200 m frisim. Laget diskades tyvärr p.g.a. av överväxling, 

men Oskars tid var bra (2.05). Under söndagen simmade 

Oskar 1500 frisim där han vann grenen och fick tiden 

17.45. Tiden är en bit från pers, som han satte på Island 

Games (17.09), men Oskar var nöjd ändå, eftersom 

simmarna är i inledningen på säsongen. 

Solberga Open i Visby 1 - 2 oktober 

Wisby Simsällskap vill 

tacka alla deltagare, 

funktionärer, samarbets-

partners och publik för att 

ha förgyllt vår tävling på 

ett underbart sätt. 

Det har varit kul att 

vara på årets upplaga av 

Solberga Open. Vi har fått se många duktiga simmare i 

vattnet. En hel del personliga rekord har presterats och 

vissa rekord har slagits med råge. Vi har haft runt 170 

deltagare från nio föreningar som tillsammans stått för 622 

starter. 

Solberga Open lockade som vanligt många unga 

simmare till ön – flera av dem bland Sveriges bästa och 

bland dem säkert en och annan framtida storstjärna. På 

Gotland har det talats en del om 10-årige Linus Kahl, som 

fortsätter att tävla mot – och ofta besegra – konkurrenter 

både två och tre år äldre. En annan Wisby SS-kille 

imponerade också under helgens tävlingar. Redan på 

lördag förmiddag gjorde Gustav Strömbeck 1.14.54 på 100 

meter bröstsim, vilket putsade det personliga rekordet med 

hela tre sekunder. "Jag har tränat mycket och klarar att 

hålla hela vägen nu. Jag öppnade bra men orkade också 

hålla i det hela vägen", förklarar han framgången. Det här 

är också en möjlighet att låta sig inspireras av duktiga 

talanger från andra klubbar. Enköpingsklubben SK Ena 

kom till ön med flera - bland andra Adam Ackerstierna, 

som simmade final på Ungdoms-OS så sent som i augusti. 

Vi hälsar alla välkomna tillbaka till nästa års upplaga 

som kommer att gå av stapeln den 29-30 september 2012. 

Wisby SS 

 

UGP 4 i Jakobsberg 14 – 16 oktober  

U(nga) G(otland) P(å) turné. 

Under den gångna helgen genomfördes UGP 4 i 

Jakobsbergs simhall. Arrangörer var Järfälla SS. 

Deltagande föreningar var Wisby SS, Järfälla SS, Väsby 

SS, Falu SS, Spårvägen, Danderyd, Solna Sundbyberg SS 

04, Turebergs SS, IF Åland, Åkersberga SS och Västerås 

SS. 

WSS simmare har haft en trevlig och lyckad helg där 

alla simmare har slagit personliga rekord. Det märks att 

den träning man lägger ned ger resultat. Att simmarna 

presterar så bra och har roligt bådar gott inför framtiden. 
 

Knattesimmet i Sundbyberg 30 oktober 

Massor av personliga rekord och 12 medaljer, det är 

facit för medleygruppen efter Knattesimmet i Stockholm. 

I år var 19 lag och 129 simmare fördelat på nio 

föreningar anmälda. För några av Wisby SS 14 simmare 

var detta första tävlingen på fastlandet. 

Alla våra simmare gjorde fantastiskt ifrån sig med 

massor av personliga rekord och som grädde på moset 

hade man sex guld, ett silver och fem brons med sig hem i 

bagaget. Knattesimmet arrangeras av Solna Sundbyberg 04 

SS04 och är ett av höstens stora delmål för Medley-

gruppen. 

BRA JOBBAT ALLIHOPA!!! 

 

Kortbane - DM i Eriksdalsbadet  

5-6 november 

Stockholms Simförbund tillsammans med Södertörns 

SS och Skuru IK har arrangerat årets upplaga av Kortbane- 

DM. Wisby SS representerades av sex simmare som klarat 

kvalgränserna till en eller flera grenar.  

Till tävlingarna, som avgjordes i Eriksdalsbadet i 

Stockholm, hade Niclas Högberg, Oskar Persson, Gustav 

Strömbeck, Robin Cederqvist, Marcus Lewin och Matilda 

Persson kvalat in. Peter hade hoppats på bra simningar och 

förhoppningsvis en (eller flera) medaljer, vilket också blev 

fallet. Ett guld, två silver och ett brons är den medaljskörd 

som de gotländska simmarna hade med sig från 

distriktsmästerskapen. Guldet kom på 400 medley, där 

Nicklas Högberg fick en tid på 4.51.20. Våra simmare 

visar att de står sig så bra i konkurrensen med de övriga 

simmarna i distriktet och att de slåss om pallplatserna. 

Peter hotade med att lämna kvar simmarna på 

Långholmens Vandrarhem (f.d. fängelse) om de inte skötte 

sig. Vad vi vet kom alla tillbaka till ön. 

Niclas Högberg skrev ett stycke gotländsk simhistoria. 

För snart två år sedan blev Gotland en del av Stockholms 

Simförbund. Nu har ön också fått sin första ”gotländska-

stockholmska”  distriktsmästare.  Alla gjorde bra ifrån sig 

och kan vara nöjda med helgens insatser. 

Kolla vidare på WSS-Bloggen www.wisbysimblogg.se 

Trulle Cup i Visby 6 november 

Under söndagen var det full fart i Solbergabadets 

bassäng. Teknik- och Simskolegrupperna genomförde då 

årets 2:a träningstävling, Trulle Cup. 

Simmarna, 62 stycken, fick prova på hur det känns att 

genomföra en tävling. 

Påhejade av en stor publik 

genomförde de stordåd i 

bassängen. Grenarna var 

bröstsim, frisim (crawl) 

och ryggsim. Alla 

sträckorna var 25 meter. 

De som ville fick använda simdyna. 

Efter att tävlingen var slut var det fritt bad. Efteråt fick 

alla även föräldrar glass innan de gick hem, trötta och 

nöjda. 

Bra jobbat allihopa! 

http://www.wisbysimblogg.se/
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Sjöhästen i Hemse 20 november 

Ungefär 60 deltagare genomförde under 

söndagen årets upplaga av Sjöhästen. Ja, 

vad säger man? Med en återväxt inom 

simningen kan man inte annat än glädjas. 

En del är så små, så små, så man undrar 

om de ska orka hela vägen, men de har en 

sån vilja och kämpar på, vilket gör att det 

kommer en och annan tår i ögonvrån. För 

många var det den första riktiga tävlingen. 

Jag tror att alla var nöjda med dagen och var stolta över 

den fina medalj som alla simmare fick. Härligt, var ordet!   
 

 

SUM-SIM Regionsfinal i Järfälla  

19-20 november 
Wisby Simsällskap firade stora framgångar på SUM-

SIM i Järfälla i helgen. Samtliga simmare slog personliga 

rekord. Dessutom tog Oskar Persson och Gustav 

Strömbeck sig till riksfinal. Oskar simmade distansen 

1 500 meter frisim på tiden 17.08, en tid som blev femte 

bästa i landet. Därmed kvalificerade han sig till riksfinalen 

den 17-18 december i Helsingborg. På distansen 400 meter 

frisim hade han marginalerna emot sig och missade finalen 

med 13 hundradelare. Gustav hade en väldigt bra helg och 

tog sig till riksfinal i distanserna 400 meter medley. 

800 meter frisim och 200 meter bröstsim. På den första 

distansen kvalade han in som nummer tolv i landet, på 800 

meter frisim hade han nionde bästa tid i Sverige och hans 

tid på 200 meter bröstsim täckte till en åttonde plats.  – Det 

är jättebra gjort. Man måste prestera just den här helgen, så 

det är tufft att ta sig till riksfinal, säger Asp.  Wisby 

Simsällskap åkte till åkte till Järfälla med tre killar och 

fyra tjejer. Emma Öhman gjorde bäst ifrån  sig på 

tjejsidan. Hon slog rekord med 23 sekunder på distansen 

800 meter frisim och hennes tid  2.55.32 på 200 meter 

bröst räckte till en 26:e plats. Det är riktigt bra det också. 

Vi är jättenöjda med helgen. Allt har gått som vi hoppats, 

säger Aspen.  

 

Gotlandsmästerskapet i Visby 3 december 

 Nu är årets upplaga av Gotlandsmästerskapet avgjort. 

Om Ni inte råkar känna igen namnet på denna tävling 

beror det inte på att Ni missat något. Sanningen är den att 

det som tidigare hette Distriktsmästerskap numera har 

övergått till att heta Gotlandsmästerskapet. Det är ju 

populärt att byta namn i samband med giftermål och 

Gotland har ju gift sig med Stockholm. Första delmål 

måste väl ända vara att bli bäst på Gotland och då bli 

uppskattad för detta?  Nu gäller det i första hand att radera 

ut alla gamla rekord som hade benämningen 

Distriktsrekord. Vi skall visa vem som är bäst, så passa Er 

på andra sidan vattnet.   
 

Sextio simmare var anmälda till tävlingen som var 

uppdelad i tre klasser, 14 år och äldre, 13 år och yngre 

samt en Mastersklass (25 år och äldre).  

Det blev en intensiv tävlingsdag för simmarna som 

deltog på detta historiska första Gotlandsmästerskap. De 

som var med i flera grenar, vilket de flesta var, fick en kort 

vila mellan varje gren. Ändå presterades det många bra 

lopp med en hel del personliga rekord. 

Tävlingsupplägget var ett försökspass på morgonen och 

ett finalpass på eftermiddagen. Från morgonen gick de 

fem bästa tiderna i varje klass och gren vidare till finalen 

på eftermiddagen. 

I försökspassen simmade alla klasserna tillsammans. Vi 

startade försökspassen med 25 meter frisim som var den 

klass som hade flest anmälningar. Som vanligt i en så kort 

sträcka så blir resultaten väldigt jämna. Måldomarna fick 

jobba hårt med resultaten. Efter detta var det dags för den 

efterlängtade grenen för Mastersimmarna. Väldigt kul att 

se de gamla rävarna stå på startpallarna för att slänga sig 

i vattnet och ge allt. Mycket skoj och stim på dessa 

deltagare men en hel del prestige på spel. Sen flöt 

försökspassen på genom alla de fjorton grenar som var 

med i programmet. Efter försöken var det paus för en 

välbehövlig vila och lunch. Sen var det dags för insimning 

för dem som gått vidare till finalerna. 

Som sagts tidigare var det de fem bästa tiderna för 

varje klass och gren som kvalificerat sig till finalpasset. 

Simmarna var laddade och taggade inför finalpasset. Här 

skulle avgöras vem som är bäst på Gotland! De gamla 

rävarna som lyckats simma till sig en plats i någon av 

finalerna, förutom mastersklassen, hade en hel del 

psykologiska trix för sig för att sätta nerver i de yngre 

konkurrenterna:) Hur det lyckades får ni se i 

resultatlistorna. Finalpasset bjöd på en hel del spänning. 

Allra jämnast blev 25-meter frisim för damer, 14 år och 

äldre. Här fick placeringarna 1-3  avgöras av domarna 

och allt tre fick tiden 14.13. 

En annan, liten annorlunda detalj under tävlingarna, 

var att en hel del av funktionärerna var med i olika grenar. 

Detta föranledde att man fick ställa upp och täcka upp för 

varandra när man simmade. Några roliga incidenter 

föranledde detta, men de håller vi för oss själva :) 

Efter tävlingarna fick simmarna väldigt välförtjänt 

mottaga priser och medaljer för sina prestationer under 

dagens tävlingar.  

Som alla vet så kan vi inte 

arrangera en tävling utan mycket 

hjälp av alla dessa fantastiska 

funktionärer. Ett stort och varmt 

tack till ALLA som gjorde detta till 

en väldigt rolig och lyckad tävling. 

Vi hoppas att vi ses nästa år 

igen! 

 

 

SUM-SIM i Helsingborg 15-18 december 

HEEEJ HOPP ALLA! Nu är vi alla på plats i 

Helsingborg och första passet är avklarat! Oskars 1500 

frisim gick sådär, mycket slarv, men det var ändå det 3:dje 

bästa loppet i hans liv! Men vi är ju ännu lite nybörjare på 



Verksamhetsberättelse 2011 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 10 - 

såna här mästerskap! Men vi vet att han har formen så det 

är bara att tagga om till 400 frisim imorgon! I eftermiddag 

hoppar Gustav i plurret på 400 medley, det tror jag 

kommer gå super! Ikväll ska vi försöka ladda upp lite 

bilder här på bloggen på invigningen osv... så vi hörs 

ikväll :) 

Tyvärr måste vi säga att bevakningen från denna tävling 

inte uppmärksammades av media speciellt mycket. Hoppas 

det  var ett olycksfall i arbetet. Vi vill dock påpeka att vi 

oftast tas emot väl av press och media, vilket vi är 

tacksamma för. 

 

201808 meter 

tillsammans! 

Siffran 201808 står inte för 

hur högt det blir om ställer alla 

simmare ovanpå varandra, vilket i och för sig skulle bli ett 

världsrekord. Nej, på sista passet för året är målet som 

vanligt att simma längre än vad man någonsin gjort 

tidigare. Man tar med sig ett STORT mellanmål som man 

kan äta lite då och då under träningspassets gång och en 

vattenflaska är också ett måste under ett sådant här 

simpass. När alla förberedelser är klara är der bara att köra 

för att förhoppningsvis räkna ihop antal simmade metrar 

efter tre och en halv timme. PUH!!! 

Gänget som stod för prestationen var: Oskar P, Marcus, 

Gustav S, Elin, Matilda, Emma, Linus, Viktor, Misak, 

Philip, Nelly, Line, Niclas, Fabian, Fanny, Alba, Sara, 

Oskar S, William, Erika och My. Nog är det GO i våra 

simmare?  

 

Duktiga ungdomar 

Wisby Simsällskap har förmånen att ha många duktiga 

ungdomar i sin verksamhet. Alla bidrar på sitt eget sätt till 

detta, vilket inte minst visat sig i att klubben två år på 

raken blivit  utsedd till Årets Ungdomsförening. De som 

tillhör våran klubb kan känna sig stolta. Av alla dessa 

ungdomar måste vi nämna tioåriga Linus Kahl som många 

gånger tävlar mot de som är några år äldre. Han har 

plockat hem många medaljer och fina placeringar i de 

tävlingar han deltagit i. Han tillhör den  absoluta Sverige-

eliten i sin åldersklass, vilket vi alla gläds åt. Alla skall 

känna sig delaktiga och vi hoppas att Ni ungdomar 

fortsätter att kämpa många år framöver. Bakom 

framgångarna står inte bara simmarna, utan även föräldrar, 

ledare, tränare och styrelse som också lägger ner mycket 

tid för klubben. 

 

 

 

 

De referat och kortare inlägg från tävlingarna ger tyvärr 

inte en fullständig bild av de prestationer som våra 

simmare presterar, då det finns så mycket mer att berätta 

om. Ni skall heller inte vara ledsna om Ni inte blivit 

omnämnda i verksamhetsberättelsen.  ALLA, OCH DÅ 

MENAR JAG VERKLIGEN ALLA, SKALL KÄNNA 

SIG STOLTA OCH NÖJDA MED SINA INSATSER. 

DET ÄR INTE MÅNGA FÖRENINGAR PÅ GOTLAND 

SOM KAN VISA UPP SÅ STORT ANTAL DUKTIGA 

IDROTTARE  SOM WISBY SIMSÄLLSKAP.  

/Kjellis 

 

 

Detta har också hänt under året: 

Solbergabadets 

hälsostatus  

Wisby  Simsällskap vill att 

luften kollas i Solbergabadet. Med 

anledning av att så många drabbas av onormalt  

många sjukdomar och andningsbesvär har klubben begärt 

att få luften och miljön undersökt i Solbergabadet. Region 

Gotland och ansvariga för bl.a. Solbergabadet har kopplats 

in och man kommer att ta prover och undersöka badet och 

dess hälsotillstånd. Det är bra att man tagit detta initiativ, 

det gynnar ju inte bara våra simmare utan alla mår bra av 

en hälsosam miljö.  

Årets ungdomsförening 

Wisby SS är åter nominerad till Årets Ungdoms-

förening, vilket är mycket hedrande. 

Som bekant blev WSS utsedd till Årets Ung-

domsförening 2010, så det är väldigt kul att vi återigen är 

nominerade till detta pris. Förutom WSS så är IF 

Hansa/Hoburg och Gotlands Fäktklubb nominerade. 

Som underlag för korandet av Årets Ungdomsförening 

gäller: "Att attityderna till verksamhetsformer för barn och 

ungdomar utvecklas i riktning mot mera lek, större 

allsidighet samt mer plats för tränings- och tävlingsformer, 

som i högre grad tillgodoser barns behov. Etik- och 

moralfrågor ska ha en viktig och vägledande roll i 

verksamheten”. 

 Nu får vi hålla tummarna för att vi blir Årets 

Ungdomsförening även år 2011. Det är förstås väldigt 

trevligt att vara med bland tre nominerade.  

Julgranen har kommit för att stanna 

Den traditionella julgransförsäljningen som WSS hållit 

på med i över 40 år har tagit lite nya 

former. Den ”gamla” julmarknaden 

vid Klubbstugan har ställts in för att 

ge utrymme för lite nya grepp. Dock 

var platsen densamma för julgrans-

försäljningen som så många gånger 

tidigare och att hålla på att inte släppa 

in alla presumtiva kunder förrän 

avspärrningarna tagits bort.  

Det är en upplevelse att se kunderna spana in sin 

favoritgran från sina positioner utanför staketet. När väl 

klockan är slagen rusar de fram liksom inför ett biljettsläpp 

vid en rockkonsert. Att hitta den utvalda och sedan gå hem 

för att få beröm för sin goda smak vid val av julgran är 

som ”ljuv musik”. 
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Masters 

Masters ( G.a Masters, Nya Masters….) är inte bara en 

populär krog  i Visby. Nej, det är ännu ett uppskattat namn 

och av en helt annan betydelse. Har Ni hört talas om 

Masters, då menar jag Masters-Simmare? WSS har ett 

gäng ”gamlingar” som tagit tag i detta och tro det eller ej, 

de tränar också. När får vi se dem i pressen? En gång 

simmare, alltid simmare, eller hur?   

 

Simkunnighet och vattenvana 

Den 29 januari genomfördes  i 

hela landet "Simkunnighetens Dag". 

WSS stod denna dag som arrangör i 

Visby. På programmet stod 

Märkestagning, Livräddnings-

övningar och Vattengympa. Det är 

roligt att simma och det är aldrig 

för sent att börja. Simkunnighet är 

en färskvara - testa din sim-

kunnighet varje år. 

Den som börjar i Wisby Simsällskap får redan från start 

i någon av alla våra smågrupper en ordentlig duvning av 

duktiga ledare. WSS är bra på att lära barn och vuxna vad 

simning innebär. Köerna är långa, men man arbetar med 

en del förändringar som gör att förutsättningarna för de 

köande blir bättre och att man snabbare kommer in i 

klubben. 

/Elsie 

Vattenlivräddning och information  

Alla Wisby Simsällskaps ledare samt alla behjälpliga 

föräldrar och anhöriga som brukar vara med och hjälpa till 

i grupperna bjöds söndagen den 4 december in till 

vattenlivräddning och information. Det var Tord 

Thuresson från Svenska Livräddningssällskapet på 

Gotland som höll i det. Livräddning och inte minst 

Vattenlivräddning är livsviktigt, vilket inte nog kan 

poängteras. Inget liv får gå till spillo på grund av att man 

inte vet hur man skall gå till väga i ett skarpt läge. Detta är 

en del av många aktiviteter som man som WSS:are kan 

delta i. Livet är livat, så lev livet!  

Föreläsning om kost och träning  

Lördag den 27augusti i Södervärns skolans matsal var 

det en föreläsning om kost och träning för Elit , A,  B och 

Medleygruppen.  

Föreläsning om kost 

och träning är något alla 

borde ta del av. Mat är ju 

en stor del för att 

överleva, så det bör nog 

gå i första hand, sedan 

kommer träning (elit- och 

motion) för även det är viktigt för bra resultat. 

Föreläsningen var mycket bra och givande. Tack till SISU 

Idrottsutbildarna  för bra föreläsare. 

Fortsättning kommer längre fram. 

Kostföreläsning del 2 

Den 29 november var det dags för del 2 av våran 

(WSS+SISU) kostföreläsning för Elit , A , B och Medley. 

 

Igår var de flesta simmarna på kostföreläsning med 

SISU. Denna gång fick vi lära oss lite mer om 

huvudmålen, alltså inte "mellis" så mycket. När vi kom dit 

fick vi börja med att laga middag, så vi var i grupper om 

fyra och lagade spagetti och köttfärssås! Det var jättegott, 

och våran "husmor" var jättenöjd med oss!  

Det som var budskapet i föreläsningen var att man ska 

så ofta man kan äta mat som är lagad från grunden med 

bra råvaror. Det kommer man långt på. Det finns ingen 

ursäkt för att äta färdigmat varje dag, för det tar faktiskt 

inte så lång tid att laga mat. Det tog ca 30 minuter för oss 

igår att laga spagetti och köttfärssås med en sallad. Sen 

handlar det också om planering, när man har tid att laga 

mat kan man göra mycket så att man kan göra matlådor 

och ta fram när man har stressigt.  

 

Det var i alla fall en jättebra föreläsning, roligt att laga 

mat och lära sig saker! Hoppas på fler föreläsningar av 

detta slag!:) 

/Matilda 

 

Fagningen vid Snäck 

WSS fagade lördagen den 30 april ute på ett lite 

kylslaget, men soligt Snäck. Vi samlades, ett gäng simmare 

och föräldrar och Björn förklarade vilket område vi hade 

fått att räfsa och plocka pinnar på. Så det var bara att 

sätta igång.  

Alla jobbade 

flitigt och var 

riktigt hungriga 

när det var dags 

att äta. Vi grillade 

korv med bröd, 

drack saft, kaffe 

och avnjöt till det 

lite hembakade 

bullar. Det 

smakade extra 

gott ute, efter vårt hårt fysiska arbete:) 

En trevlig förmiddag helt enkelt! 
 

/Maria Strömbeck 

 

Målning och städning vid Gotland Ring 

Ring, ring lät det i luren, det var Gotlands Ring som 

hade slagit en signal och erbjudit oss att besöka dem under 

ett par dagar. Klubben var ute vid Gotland Ring och 

hjälpte till under två dagar. Målning och städning är vad 

som gällde under dagarna 19 och 20 april.  

Hur det gick med Peters uppmaning att medtaga bra och 

vettiga kläder för att kunna gå omkring (mycket kalksten 

och kanske geggigt) och städa och kanske kunna få lite 
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färg på kläderna också utan att bli ledsen :( förtäljer inte 

historien! 

 

 

När Prinsessan Viktoria och  Daniel fick 

audiens hos  Emma och Gustav 

Emma Öhman och 

Gustav Strömbeck tog emot 

Prinsessan Viktoria och 

Daniel den 15 april och 

lämnade över en bukett 

blommor. WSS blev "Årets 

Ungdomsförening" på 

Gotland för år 2010 och som ett led av detta fick 

föreningen det hedersamma uppdraget att ta emot 

Prinsessan Viktoria och Daniel vid deras besök på 

Gotland. Emma Öhman och Gustav Strömbeck utförde 

uppdraget galant. Visst är det skönt med lite kunglig 

fägring ibland. 

 

Mattias Sunneborn inspirerade WSS simmare 

Mattias Sunneborn föreläste för bl.a. simmare från WSS 

den 29 mars på Strand Hotel i Visby. Föreläsningen 

handlade om att sätta upp olika mål och hur man motiverar 

sig att träna och tävla 

vidare. 

Ett gäng från WSS, 

framförallt Island 

Games-simmarna, var 

på plats för att få 

inspiration att träna 

ännu hårdare. 

 

 

 

Mästare sporrade med mål 

Av Gotlands Tidningars CarlHenrik Fridén.  

Publicerad 2011-03-31   

ALLMÄNT: Tidigare Europamästare och färsk 

världsrekordinnehavare.  

Då gäller det att ha en målsättning. 

- Det är som en GPS. Skriv upp vad du vill uppnå, säger 

han. 

Mattias fyra punkter för att nå sina mål. 

1. Skriv ned vad du vill uppnå och ange datum när det 

ska nås. 

2. Ta reda på vad som krävs. "Vill du bli fotbollsproffs, 

kontakta någon som är det. Fråga hur han gjorde etcetera. 

3. Bryt ned det långsiktiga målet i delar. "Många gör 

misstag att sätta för kortsiktiga mål. Det är viktigt att bli 

exalterad. ’Yes! jag grejade det, gjorde jobbet’" 

4. Att verkligen se till att följa planen. 

Med syftet att motivera gotländska Island Games-

deltagare, föreläste Mattias Sunneborn i förrgår kväll. 

Metoden var att sätta mål för att motivera sig, vilket 

Sunneborn är ett livs levande exempel på som tidigare 

Europamästare i längdhopp och nybliven världs-

rekordhållare för 40-åringar i mångkamp. 

- Vissa idrotter jobbar mer med den egna målsättningen. 

Nu var det många simmare som kom dit och om man 

verkligen vill få ut max av sin kropp och kapacitet så 

hjälper det att ha en bra målsättning. 

Föreläsningen hölls på Strand hotell i regi av Sisu. 

- Responsen var jättebra! Fördelen 

med just Gotland är att man har så 

många idrotter representerade. Annars 

är det just en risk att om man inte blir 

bra på fotboll så kan man inte välja 

något annat. 

Hans egen första morot kom redan 

i tioårsåldern. Då sökte han och en 

kompis upp Bertil Smitterberg, som 

höll i friidrottsträning i Fårsöund. 

- Mitt första längdhopp var tre meter. Då frågade jag 

vad det svenska rekordet var. Då var det 7,94 och jag sade 

till honom att i så fall ska jag bli den förste över åtta meter. 

 Det hoppet kom 1991. 

 

 

Solbergabadet 50 år 1961-2011 

Först får man gratulera till de 50 åren och konstatera att 

det är många tusen som passerat dörrarna till badet. Många 

är de som under åren lärt sig simma eller bara använt 

Solbergabadet för rekreation eller en mötesplats. Man 

celebrerade födelsedagen med att ha samma  entréavgift 

som vid invigningen den 9 april 1961. På 50 år har priset 

för att  simma blivit 25 gånger högre! När Solbergabadet 

invigdes  betalade barn en krona och vuxna två kronor för 

ett bad. Idag är priset 25 kronor för barn och 45 kronor för 

vuxna. Nu får vi hoppas att Solbergabadet snart får gå i 

pension och njuta av att finnas med i historieböckerna och 

spegla sig i glansen från medaljen som man erhåller för 

lång och trogen tjänst. 

 
Den gotländske simmarstjärnan 

Lasse Olsson (bilden) finns med vid 

en sim- och modegala på 

Solbergabadet och visar att hans 

rekord på 400 meter fritt några 

dagar tidigare inte var någon 

tillfällighet. Vid galan förbättrar 

han rekordet på 100 meter fritt till 

1.05,3.  Därmed har Lasse slagit två 

14 år gamla rekord, satta av Gustav 

Hellsing 1947. GT april 1961 

 

 

Simmärken 

Av alla märken som finns måste 

väl ett eller flera simmärken stå högt i 

kurs för en simmare. Det finns ju en 

uppsjö simmärken både från Svenska 

Simförbundet och SLS. Ibland kan det  
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kanske kännas som de är lite för många, men har man 

gått igenom alla tänkbara prov som man måste uppnå så 

kan man garanterat både simma och livrädda, så är dem ju 

så fina när de är uppsatta på märkesskölden.  

Pengarna från märkesförsäljningen går tillbaka till 

klubbarna till stor del. Alla är vinnare i jakten på nya 

märken. Kanske inte föräldrarna som oftast betalar, men de 

bidrar så mycket annat. Simning är inte bara ett levnadssätt 

utan ett sätt att må bra.  

 

WSS framtidsdag 

Den 26 februari samlades ett gäng simmare, ledare och 

tränare samt föräldrar till en dag som bar namnet enligt 

rubriken. Platsen var Rackethallen. 

Dagen hade två huvudteman: Inventering av nuvarande 

verksamhet och utifrån det fördela och organisera 

framtiden. 

Hur ska vi utveckla simskoleverksamheten (små-

grupperna) så att fler barn/ungdomar kan erbjudas aktivitet 

i föreningen. 

Mycket bra dag och hoppas på fortsättning! SISU får ett 

extra tack för deras medverkan.   

 

Funktionärsutbildning 

Utan funktionärer stannar 

Sverige, i alla fall simmarsverige. 

Alltså, inga funktionärer är lika 

med inga tävlingar. Som Ni 

förstår, skulle livet bli ganska trist 

om man bara skulle träna och 

aldrig få tävla i det som man 

älskar mest av allt. Eva Sandin 

kallade till träff för utbildning av 

tävlingsfunktionärer lördagen den 

14 maj och åtta presumtiva 

personer dök upp. 

De fick en duvning i den ädla regelkonsten för att sedan 

kunna gå vidare som funktionärer vid tävlingar som 

anordnas i första hand här på ön. När man börjar förstå 

varför en simmare gör si eller så i bassängen så blir det så 

mycket roligare att bevista en simtävling. Dessutom är Ni 

nödvändiga och värdefulla för verksamheten. Efter  detta 

kan ni sätta ännu en titel på Ert visitkort. 

 

Föräldramöte 

Tro inte att Föräldramöten bara är förbehållet skolan. 

Nej, WSS försöker hålla föräldrarna informerade och som 

ett led i detta kallade man till ett möte i Solbergaskolans 

matsal den 12 maj. Där fick man lite inblick om klubbens 

organisation, anmälningssystem och andra bra nyheter 

inom föreningen. Sådant är bra för det händer alltid något 

som värt att veta.  

 

 

 

"Smågrupperna" 

Till vårterminens grupper 

plockades det in ca 30 st. från 

väntelistan. Den gamla väntelistan upphörde att gälla den 

31 dec. 2010 och nytt anmälningssystem infördes. Efter 

annonsering i tidningarna och hemsidan får man sedan 

anmäla under en viss tid på WSS hemsida. 

Ny i ledarstaben vårterminen: Angelica Allestad som, 

när arbetet inte hindrade henne, var behjälplig i crawl-

gruppen och även söndagsgrupperna vid behov. 

Nya till höstterminen: Sanna Hansson och Veronica 

Jonsson. De tog hand om en simskolegrupp. Även 

föräldrar ombads att vara med som hjälpledare eftersom 

grupperna blev större. 

Till höstterminens intagning kom drygt 30 st nya. Det 

blev då också ändringar i grupperna. I stället för Crawl 

och Rygg 1-2 blev det Teknikgrupp 1-3 och i stället för Sim 

1-3 blev det Simskola 1-3 och som förut Plask o Lek 1-3. 

Mentorer för grupperna blev: Nicklas Sköld, teknik, 

Göran Appelqvist, simskola, Magnus Thorn, plask o lek.  

/Elsie  

 

Utomhusbaden 

Även år 2011 var det 

en hel hög med simmare 

som fick hjälpa till med 

städning av Terra Nova 

och Melonen inför 

säsongsstarten. Det är ett 

skitigt jobb som kräver 

sin man, men man får 

säga att tjejerna har lite 

större tålamod när det gäller städjobb. Dock skall sägas att 

alla var duktiga, men tjejerna var ett snäpp högre upp på 

betygsskalan. Hur som helst, så gjorde alla ett bra jobb och 

vi kunde köra igång som planerat. När första badgästen var 

på plats kunde alla andas ut och bara hoppas att solen 

skulle skina åtminstone varannan dag. Det här med vädret 

är ju en sak för sig, det varierar utan att man kan påverka 

det speciellt mycket. Det är en massa pyssel som måste 

göras innan start men med goda insatser ramlar allt på 

plats efterhand. Inkomsterna från utomhusbaden är en 

mycket viktig del av penningjakten i klubben och med bra 

medarbetare blir resultatet gott. Slutet gott allting gott. 

Gott är godis! Tack för den gångna sommaren och 

välkomna tillbaka nästa, för Ni ställer väl upp igen? 

 Morgonbadarna 

Morgonstund har guld i mund brukar man säga. Var 

guldet kommer in i bilden vet jag inte, men det är väl 

någon gammal filosof som myntat 

uttrycket. Våra morgonbadande 

damer och herrar besöker troget 

badhuset, en del av dem flera 

gånger per vecka. Damerna är med 

största sannolikhet mer morgon-
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pigga än det motsatta könet för de anländer redan före 

klockan sex på morgonen för att simma sina modiga 

metrar. Herrarna som kommer en timme senare må 

möjligen förlåtas av den anledningen att de även 

motionerar på land innan de kastar sig i bassängen. 

Morgonbadarna är i alla fall föredömen när det gäller att 

utöva motion, inte minst med tanke på den relativt höga 

medelåldern. När man är en glad pensionär... 

  Eva och Elsie är nyckelpersoner i denna verksamhet 

och då gäller det inte bara att låsa upp dörrarna till badet, 

när många andra ännu ligger i sina sköna sängar med 

kudden över huvudet, utan de motionerar själva också. 

 

Distriktsfunktionärsutbildning 

Långt fint ord vars innebörd är precis såsom det stavas. 

Det är också viktigt att vi har utbildade funktionärer på alla 

nivåer. Lördagen den 10 september hade Eva samlat åtta 

intresserade deltagare som var extra taggade att ingå i 

denna förnämliga grupp av nödvändiga funktionärer. 

Badvillan var platsen och en utbildare vid namn Janne 

Karlsson från Stockholms Simförbund höll i trådarna. 

 

WSS Framtidsdag Uppföljning 

En uppföljning av Framtidsdagen från i våras 

genomfördes den 24 september. Frågorna som stod på 

dagordningen var bl.a. – Vad har åstadkommits sedan 

februari? – Vad återstår?  - Förändringar? Svaren vet bara 

de som var med. Fråga dem!  Just det, SISU hade ett finger 

med i spelet. 

Enduro 

Vad är det som lockar så många motorcykelåkare till 

Gotland en helg i november? GGN som tävlingen heter är 

med största sannolikhet världens största endurotävling med 

flera tusen deltagare. Tänk Er, de smått tokiga(!?) 

människorna packar ner sina endurohojar i sina trunkar, 

sätter sig på Gotlandsbåten och 

har som enda mål att komma ut 

till Tofta skjutfält så snabbt som 

det överhuvudtaget går. Farmors 

lilla kråka skulle ut och åka, än 

slank han hit och än slank han dit, 

som det heter i visan. Likadant är 

det är det med dessa enduroåkare, 

de slinker hit och dit, men tar sig oftast runt ett antal varv 

ute på banan.  

Ni må tro, att de uppskattar vårt lilla bidrag att få 

komma till Solbergabadet och basta, simma, käka korv, 

fika eller bara umgås med varandra efter väl förrättat varv 

...äh, värv menar jag. Sköna typer är det som faktiskt är 

glada även om de inte klarat mer än att komma till start. 

När de tvagat sig och luktar gott så säger nästan alla – Vi 

kommer tillbaka nästa år igen. 

Solbergabadet - Klubbstugan – Badvillan 

Solbergabadet, vem har inte hört talas denna plats som 

kanske inte är en av de mest gudsförgätna ställen på 

jorden, men en ack så viktig plats för utövning av vår 

verksamhet. Utan detta bad hade vi inte haft någon 

möjlighet att leva upp till namnet Simsällskap. Lite älskar 

Ni nog Solberga, annars förstår jag inte hur Ni kan ägna så 

många timmar där. Det kan ju inte bara bero på att Ni är ett 

fint kompisgäng som gillar att hänga tillsammans. 

Solberga är gammalt, men Ni är unga och har framtiden 

framför Er. Om nu allt går i lås på alla plan kanske ett nytt 

bad står klart när Island Games åter går av stapeln på 

Gotland.  Om Ni känner någon som känner någon som 

känner ”chefen”, se till att påverka och bearbeta 

denna/denne person så att ett JA verkligen får den 

innebörd som det står för. 

 

Klubbstugan, som 

är granne med 

kvarnen Kärringen, 

har fått en 

uppsnyggning i form 

av målat staket bl.a. 

Nu gjorde vi inte 

jobbet själva utan 

fick hjälp av två 

killar som det gått 

lite snett för. De gjorde ett riktigt bra jobb. Tack killar!  

Att det gick åt många liter färg skall inte ni belastas för, 

det får vi lägga på kontot för eftersatt underhåll. De kapade 

också delar av syrénbersån, vilket medförde att stugan 

framstod ännu mysigare och mer tilltalande än innan denna 

hantering med häcksax och såg. Använd klubbstugan 

mera, det är den värd. 

 

Badvillan används mer och mer, vilket är syftet med det 

hela. ”Aspen” har sitt lilla kontor där inne och sitter och 

smider planer för hur Ni skall utvecklas på alla områden 

(jag tror att hornen växer lite på honom ibland, men det är 

egentligen en snäll kille) . Han får också en hel del besök 

av i första hand simmarna som gärna tar sig dit och intar 

lite ”mellis” eller bara snackar en stund. 

Om man tar sig ner i källarvåningen så upptäcker man 

ett ”minigym”, vars avsikt är att användas som en del av 

Er träning, massage eller dylikt.  

 

 

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 förenings, 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 
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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.gotlandsidrottshistoriska.se 

 

Vi har en stor mängd tidningsklipp snyggt och fint 

insatta i ett antal pärmar som Ni gärna kan titta på vid 

tillfälle. Även foton i stor mängd finns, vilka även dem kan 

vara av intresse. Bakom detta gedigna arbete står Elsie 

sedan många år. Vad gäller tidningsklippen så håller vi på 

att lägga i dem på Data och de kommer att bli tillgängliga 

så snart arbetet är klart. Det kommer att finnas sökord i 

databasen som hjälper Er att få tag i historien. 

Fotosamlingen kom till innan datorerna och digital-

kamerorna gjort sitt inträde i våra liv. Numera finns det 

1000-tals bilder på från alla möjliga och omöjliga 

situationer i datorerna, men som inte allt för många kan ta 

del av. Vi måste arbeta för att så många gamla bilder som 

möjligt blir överförda till Data. 

  

Wisby Simsällskap fyller 90 år den 23 augusti 2012 

och det skulle vara väldigt trevligt att kunna 

presentera en jubileumsskrift som skildrar de första 

nittio åren vid detta tillfälle.  
 

 

Dataansvariga 

Datorn är ett fantastiskt hjälpmedel men, det kräver 

både kunskap och intresse. WSS har en kille som heter 

Mika Lahti som sköter 

hemsidan med den äran. Får 

han bara underlag så fixar han 

till både läsbara och trevliga 

inlägg mm. 

Vid tävlingar är det oftast 

Micke Carlsson som har 

händerna, om inte på täcket, så är det så i alla fall på 

tangentbordet. Detta för att snabbt och enkelt kunna avläsa 

vilka tider och placeringar som simmarna lyckats komma 

på. Nu är det är det förstås först när tidtagarna och övriga 

funktionärer gjort sitt som är avgörande för slutresultatet.  

 

Föregångare och stickspår  

År 1936 konstruerade den tyska ingenjörsstudenten 

Konrad Zuse den första elektromekaniska datorn, Z1, 

följda av datorerna Z2, Z3 och Z4 baserade på 

elektromagnetiska reläer. Apparaterna förstördes 1944 

när de allierade bombade Berlin under andra 

världskriget, och hans verk påverkade därför inte 

utformningen av senare datorer nämnvärt. Z4 kom dock 

att räddas undan bombningarna, men vidareutvecklingen 

kom att ligga nere fram till 1950, och då hade redan andra 

datorer sprungit ifrån den. 

 

Den brittiska regeringen lät under stor sekretess bygga 

Colossus för att avkoda Tysklands enigmakrypterade 

meddelanden, ett arbete som Alan Turing deltog i. 

Maskinen var i bruk 1943, men påverkade inte heller den 

övriga utvecklingen, eftersom den var sekretessbelagd i tre 

decennier. Vid Cambridge utvecklades istället datorn 

EDSAC som 1949 blev den första som lagrade program 

för reguljär användning. 

År 1944 skapade Howard Aiken vid Harvarduniversitet 

i USA den decimala datorn Mark I, inspirerad av Babbages 

verk. 

Inget nytt under solen! 

 

 

 

Medlemsregistret 

Det är inte dans på rosor att hålla 

ordning på ett medlemsregister (som 

f.n. är uppe i ca 700 medlemmar). 

Gruppindelningar, rätt namn och 

övriga uppgifter som måste hamna 

på rätt plats är en nödvändighet, 

men även att medlemmarna betalar 

för sig.  WSS har många grupper igång och det kräver sin 

man. I vårt fall är det i första hand en kvinna som lägger 

ner ett fantastiskt jobb med detta, och det är inte den helt 

obekante Elsie. Med sin personkännedom vet hon vem 

som tillhör vem i de olika familjekonstellationerna som 

kan förekomma. Det antal timmar som hon lägger ner 

framför dataskärmen tror jag inte många kan föreställa sig. 

Ett stort tack Elsie.   

 

 

De oroliga barnen –som har svårt att sitta still 

–Hur möter vi dem? 

Alla barn och ungdomar kan ha svårt att koncentrera 

sig, sitta still eller ha svårt att förstå och komma ihåg 

instruktioner. Vissa har det konstant och får det klassat 

som funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningar som 

inte syns utanpå, men som kan uppfattas som avvikande 

beteende, leder ofta till problem i kontakten med andra. 

Paradoxen är att detta beteende ofta går igen hos många 

genier och idrottsstjärnor. 

Innehållet i föreläsningen den 25 oktober : Känna igen 

diagnoser, NFP -  neuropspsyiatrisk  funktionsnedsättning, 

(ADHD, ADD, Damp…). 

Att vara steget före – praktiska råd för dig som ledare 

Hur får vi denna målgrupp att fungera i idrottsgruppen 

Erfarenhetsutbyte 

Föreläsare: Marita Hovmark, tidigare redaktör på 

Riksförbundet Attention, med livslång erfarenhet av 

http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/1936
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konrad_Zuse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Z1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Z2
http://sv.wikipedia.org/wiki/Z3
http://sv.wikipedia.org/wiki/Z4
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A4
http://sv.wikipedia.org/wiki/1944
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allians
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människor med NFP diagnoser. Arbetar idag på Aprendere 

skolor som har individuell anpassad undervisning.  

En tjejliga bestående av Anneli, Elfrida, Piret, Angelica 

och Elsie intog Strand Hotel för en givande föreläsning, 

men var är killarna?    

Idrotten One Line – LOK-stöd 

All närvaroregistrering sker nu med hjälp av Idrott 

OnLine, "Ansökan om LOK-stöd". I möjligaste mån sköts 

det av tränarna i grupperna. Det är viktigt att alla 

aktiviteter läggs in eftersom det bygger på de pengar vi får 

från Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp och som 

grundar sig på det antal aktiviteter och sammankomster 

som vi har registrerat. 

Två gånger om året sker redovisningen till 

Riksidrottsförbundet vilket sker genom Elsies försorg.  

 

Tränarträffar 

Under året har det tränarna träffats ett flertal gånger för 

att diskutera upplägg och planering av grupperna.  

 

Rena vinnare, Dopning och kosttillskott 

Olika föreläsningar, men med samma syfte. Därför kan 

vi redovisa under gemensam rubrik. 

Rena vinnare har inget att göra med att man kommer hel 

och ren till en föreläsning. Nej, betydelsen är den, att man 

inte skall använda något slag av drog eller alkohol varken 

när man idrottar eller övrig tid. Att inta något som 

eventuellt kan påverka prestationerna är helt förkastligt 

och accepteras inte i klubben. En klar och tydlig policy är 

vad som gäller. Bra.   

Dopning och kosttillskott – ett växande problem. Denna 

föreläsning är nog en av de mest allvarsamma som vi 

deltagit i. Tommy Moberg och Emma Igelström föreläste 

om frågor kring ungdom, dopning och missbruk. 

Föreläsningen innehöll bl.a.: -Vad är anabola steroider? – 

Fysiska och psyksiska samt sociala konsekvenser av 

steroidmissbruk. – Kopplingar till grovt våld och grov 

kriminalitet i samhället. – Risker förknippade med 

kosttillskott. 

Nyttigt och skrämmande! 

Träff för utbildningsansvariga 

Den 14 april var datumet och platsen Lövsta. En trio 

bestående av Peter, Eva och Elsie drog iväg till Roma för 

att få inblick i hur man går till väga när föreningar skall 

sköta sin lärgruppsrapportering via sin dator. Lärgrupp 

heter det numera om någon undrar. Det är precis samma 

sak som studiecirkel som det hette förr. Namnbyten  är ju 

populärt så det gäller att hänga på. 

 

 

Förutom omnämnda har Wisby 

Simsällskap medverkat till intern utbildning 

(två poliser i styrelsen förpliktar). Vad gäller 

den externa utbildningen/föreläsningarna har 

vi haft stor hjälp av SISU Idrottsutövarna och deras 

duktiga medarbetare.   
  

DET DU LÄR DIG IDAG 

HAR DU KANSKE NYTTA 

AV REDAN I MORGON. 

Din hjärna kan ta emot 

mycket mer än Du någonsin 

kan förstå. Livet består inte bara av läxor, det finns så 

många andra lärdomar som man kan ha glädje och nytta 

av. Läs en bra bok, inte bara Din bankbok. 

Avslutning med Trollkarl 

Söndag den 8 maj var det dags för den traditionella 

avslutningen för Plask o Lek 1 o 2, Sim 1-3 och Rygg 1. Vi 

höll som vanligt till vid vår mysiga klubbstuga på 

Visborgsgatan. Det var fint väder och många barn som 

kom tillsammans med sina föräldrar. När alla hade 

samlats så blev det Skattjakt. Trots att vi har haft den leken 

ett antal år så är det lika populärt. Det kommer till nya 

barn och de som varit med förut tycker det är roligt 

eftersom de vet hur det går till. 

Ett nytt inslag var "Adam Trollkarl", vår simmare som, 

när det blev lite väntan, gick runt 

bland barnen och trollade bl.a. med 

spelkort och målarbok och man tittade 

förundrat på för att försöka att komma 

på hur han gjorde. Tack Adam och 

välkommen tillbaka vid ett annat 

tillfälle, trots att du nu har slutat med 

simningen.  

Tack också till föräldrar och ledare som hjälpte till med 

olika uppgifter som ingick i Skattjakten som t.ex. skattmas, 

banken, skötte "kiosken" och korvvagnen. 

/Elsie och Eva 

Avslutning Morgonbadarna, damer o herrar 

En härlig vårmorgon, den 30 maj, efter avslutad 

morgonsimning, samlades de morgonpigga damerna i 

Botaniska trädgårdens lusthus. Där dukades det upp kaffe 

och smörgåsar som en del av dem hade fixat i ordning och 

tagit med sig till oss alla. Det har blivit en tradition att 

samlas där för avslutning.  

Vid detta tillfälle blev det lite extra högtidligt då två av 

"tanterna" nyligen hade fyllt jämna år. Valborg Thimgren 

hade fyllt 90 år och Kerstin Kjellin hade fyllt 80 år och 

båda dessa damer är fortfarande med och simmar en till 

två gånger i veckan. De blev nu uppvaktade med blommor. 

"Herrarna i Hagen ....." Något senare denna morgon 

kom herrarna till hagen. De 

hade också avverkat sitt 

morgonpass, men med 

gymnastik. I Botaniska 

trädgården hade de bestämt 

träff med trädgårdsmästaren 

Lasse Pettersson som med inlevelse guidade dem runt i 

trädgården och berättade om den rika växtlighet som finns 

där.  

/Elsie 
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Vattengympa 

 Vatten vet alla vad det är, liksom gymnastik. Denna 

enkla rebus blir så klart Vattengymnastik och den ger en 

skonsam och allsidig träning i glad vänners lag. Har man 

dessutom en duktig 

”Gympatant” som styr 

och ställer med en så blir 

lyckan total. Vattnets 

unika egenskaper gör att 

kroppen känns skönt 

genomarbetad . 

Vattengympan ger inte 

heller samma obehag 

som kan upplevas vid 

landträning (träningsvärk), när Du blir trött blir vattnet  

”snällare” mot dig. Våra kämpar som tidiga 

söndagsmorgnar och annan tid på dygnet håller i gång i 

bassängen, vill härmed tillsammans med styrelsen 

framföra ett stort tack till Gunilla och Annika, som troget 

ställer upp.     

 

 

Crawl-kurser 

Crawl (alternativ stavning krål)) är det simsätt som 

oftast används vid frisim och alltid av elitsimmare, 

eftersom det är det snabbaste simsättet för den som klarar 

av det. Vi fortsätter, att skriva crawl för det ser så konstigt 

när  man använder  den svenska stavningen krål, eller hur? 

Uttalet är i alla fall lika oavsett om håller sig till vårt språk 

eller någon annans.     

Vid crawl används i första hand armarna, men även 

benen. Simmaren paddlar sig fram, med vartannat tag 

vänster och vartannat tag höger arm, samtidigt som benen 

sparkas upp och ner. Crawl blev populärt i Sverige i mitten 

av 1930-talet. Tekniken i crawl kan variera mycket 

beroende på simmaren och hur lång sträckan är. På kortare 

sträckor har simmarna 

mycket snabbare 

armtag och effektivare 

spark och de andas mer 

sällan. Vissa simmare 

andas inte en enda 

gång på 50 meter, eftersom varje andning försämrar tiden. 

På längre sträckor är det däremot vanligast att andas på 

vartannat eller vart tredje armtag och sparka mycket 

långsammare, till och med bara en spark per armtag. Crawl 

simmas på mage och är det, om det simmas med rätt 

teknik, också det minst ansträngande per distansenhet. 

Allt som skrivits om Crawl här ovan kan verka lätt, men 

….. Nu har vi förmånen, att ha en duktig ”simfröken” som 

heter Kerstin och kallas "Kärsan" som ser till att Ni gör 

som det står i läroboken. Tack för Ditt engagemang!  

 

 

Lucia 

I år prövade man lite nya grepp kring luciafirandet, 

dagen inleddes med tävlingen Gotlandsmästerskapet (GM) 

på förmiddagen för att avslutas med Lucia senare på 

dagen. Ett mycket fint Lucia-arrangemang med finstämda 

sånger genomfördes lördagen den 

tredje december i Solbergabadet, 

utan den traditionella marknaden 

vid klubbstugan. Lucia var Emma 

Öhman som med sitt följe av 

många små lucior, stjärngossar, 

tomtar skred fram i vinternatten. 

Duktiga ungdomar, inte bara i 

bassängen. Varför inte bilda en 

WSS-kör som kan uppträda vid 

andra celebra tillfällen? Ett antal stipendiater och 

pristagare fick också träda fram och emotta sina 

välförtjänta utmärkelser. GRATTIS TILL ALLA! Lycka 

till alla andra, Ni har framtiden framför Er.   

 

Späckhuggarna 

Späckhuggare siktade – väster om Smögen 

 "Fick rysningar i hela kroppen" 

När besättningen på fiskebåten Saibon satt och åt 

ropade skepparen åt dem att skynda sig upp. 

Runt båten simmade plötsligt mellan fem och tio 

späckhuggare. 

– Jag fick rysningar i hela kroppen, säger fiskaren 

Tony Karlsson till Aftonbladet. 

Tony Karlsson och tre kollegor var ute och trålade 

räkor ungefär 35 sjömil (cirka 65 kilometer) väster om 

Smögen. 

De hade precis tagit en matpaus och satt nere och åt 

när skepparen plötsligt 

ropade. 

– Jag bara grabbade 

kameran och sprang, säger 

Tony Karlsson till Aftonbladet. 

”Magnifikt” 

Uppe på fiskebåtens däck 

stod han sedan och såg mellan 

fem och tio späckhuggare som 

simmade runt båten. 

– Det var magnifikt… makalöst. Jag fick rysningar i 

hela kroppen, det är verkligen helt otroliga djur, säger 

han. 

 

Nu tror jag inte att det var någon av våra Späckhuggare 

som förirrat sig till platsen väster om Smögen. Nej våra 

Späckhuggare håller sig inomhus i uppvärmda vatten. Vi 

har ett gäng som envisas med att kalla sig för 

Späckhuggare när de kör sina pass. De får stå ut med 

namnet, för det är en föregångare en f.d. simmare vid 

namn Stig "Stickan" Nilsson som myntade uttrycket. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sims%C3%A4tt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frisim
http://sv.wikipedia.org/wiki/Armar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ben
http://sv.wikipedia.org/wiki/Simmare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mage
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Utdelade vandringspriser mm 2011 

 

 

 

 

 

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 Oskar Persson 

Marcus Lewin 

Matilda Persson 

 

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 vpr  

"Bästa allroundsimmare" 

Den pojke eller flicka, som  

under året haft de största  

framgångarna i DM och i övriga 

tävlingar på Gotland och i 

samtliga simsätt. 

Pokal Matilda Persson 

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:- Linus Kahl 

Alba Ekepil 

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:-  

 

Gustav Strömbeck 

Oskar Persson 

”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 Matilda Persson 

Oskar Persson 

Marcus Lewin 

  

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 tävlingsgrupperna. 

Pokal Matilda Persson 

Robin Cederqvist 

 

WSS uppmuntringspriser 

”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Maria Strömbeck 

Bitte Hansson 

Sussie Rosengren 

Kerstin Nyberg 

WSS extra uppmuntringspriser 

"För goda insatser" 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen.  

Priset gick till våra "mentorer". 

500:- Göran Appelqvist 

Magnus Thorn 

Nicklas Sköld 
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WISBY SIMSÄLLSKAP KLUBBREKORD 2011 

 
        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 110627 Niclas Högberg DR 28.51 

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, 2011-12-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTLANDSREKORD, LÅNG BANA, DAMER, 2011-12-31 
 

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 110522 Sara Nyberg, Elin Tinge, 

Matilda Persson, Emma Öhman 

WSS 9.54.37 

 

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 

 

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 
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GOTLANDSREKOREKORD, KORT BANA, HERRAR, 2011-12-31 

 

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 110627 Niclas Högberg WSS 28.51 

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, 2011-12-31 

 

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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En guldmedalj 
vill vi ge till våra fantastiska 
simtränare Roger Trulsén och 
Jakob Werner i WSS. 
Tack för ert engagemang, ni är 
värda er vikt i guld! 
Kramar från Sim 3 

GA/GT 21.5.11 
 

 

NYA GOTLANDSREKORD 2011  

25 METERS BANA 

 

50 rygg H 110205 Niclas Högberg JSM 2011  28.75 

50 rygg H 110627 Niclas Högberg NWIG 2011 (Isle of Wight) 28.51 

 

50 METERS BANA 

 
4x200 fritt D 110522 Sara Nyberg,  

    Elin Tinge,  Filbyter Cup  

    Matilda Persson,  

    Emma Öhman    *)   9.54.37 
 

*) Gamla rekordet från 1976-06-19 innehades av Roma IF (Madeleine Andrée, Helén Engström,  

    Liz Thomasson, Susanne Johansson)  och var då på tiden 9.57.20 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlems- och terminsavgifter från våren 2012 
 

WSS medlemsavgift/årsavgift 100:-/år 

 

Tillkommer för aktiv i: 
 Elit 1400:-, A-grupp 1300:-, B-grupp 1200:-/termin 

 Medley 1100:- 

 Teknikgrupper 700:-/termin 

 Simskolegrupper 700:-/termin 

 Plask o Lekgrupper 700:-/termin  

 Vattengympa 700:-/termin 

 Späckhuggarna 500:-/termin 

 Crawlkurs 500:-  + medl.avg. För 2 ggr/veckan 700:- 

Adam Ladebäck och Anna Oscarsson  
fick Guldklubbens stipendium.  

För Annas del har det gått bra i flera andra  

idrotter än simning. Grattis till Er båda! 
 

Foto: Owe Järlö, SR/Gotland 
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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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttagningsregler för 

tävlingar utanför 

Gotland. 
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Wisby Simsällskaps riktlinjer för uppflyttning i barn- och ungdomsgrupperna 

 

Inträdeskrav till Plask o Lek:  

-  Vara minst 5 år under året 
 

Plask o Lek: 
Mål: Kunna doppa huvudet, hoppa från kanten, glidprov. 

Simmärken: Baddaren blå, Baddaren gul. 

 

Mål: Kunna simma 10 m valfritt simsätt på djupt vatten, flyta, hoppa från kanten på djupt vatten. 

Simmärken: Sköldpaddan, Pingvinen silver. 

 

Simskolan.  

Inträdeskrav:  

-  Kunna simma minst 10 m på djupt vatten utan simhjälpmedel 
Mål: Kunna simma 25 m valfritt simsätt på djupt 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.      

Mål: Kunna simma 50 m valfritt simsätt och 25 m ryggsim på djupt vatten. Dyk från kant, djupt vatten. Flyta.  

Simmärken: Guldfisken, Järnmärket. 

 

Mål: Kunna simma 100 m valfritt simsätt på djupt vatten. Simma minst två simsätt med bra teknik. Pröva på startdyk.  

Simmärke: Hajen brons. 

 

Mål: Kunna simma 100 m valfritt simsätt, varav 25 m i ryggläge på djupt vatten. Startdyk.  

Övat på ett tredje simsätt. 

Simmärke: Hajen silver. 

 

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. 

 

Teknik.  

Inträdeskrav:  

-  Kunna simma minst 200 m i en följd 

-  Kunna simma på mage och rygg 

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. 

 

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.  

 

Slutmål för Teknikgrupperna: 

-  Kunna starta: Tävlings kommandon, Ryggstart, Dyk från startpall 

-  Simma alla simsätt (crawl, rygg, bröstsim, 25 m fjäril) 

-  Genomföra godkända vändningar samt voltvändning (crawl, rygg) 

-  Klara Silvermärket 

-  Delta i tävling om 50 m, med godkänt resultat (ej diskad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

       

      

 2011-08-27/EN 
 

 
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 

2 163 

Sitter efter den fantastiska idrottsgalan 2012, och försöker sammanfatta vad som hänt under det senaste verksamhetsåret. Att 

Wisby SS återigen får priset som Årets ungdomsförening är helt fantastiskt. TACK till alla, ungdomar, ideella ledare, och 

funktionärer m.fl. i föreningen som bidragit till verksamheten, och därmed spridit den positiva bilden av vår förening. Vi ska 

inte heller glömma bort att vi hade ytterligare en nominering till galan: Årets junior, Oskar Persson. Gratulerar även till den 

nomineringen. 

 

Hur ska man då kunna sammanfatta det gångna verksamhetsåret på några rader? Egentligen är det lätt: Succé 

 

Resultat 

Det går inte att komma ifrån att mycket inom idrotten mäts i resultat och prestationer. Det positiva med simidrotten är att 

man ofta mäter detta i förhållande till sig själv och vad man tidigare presterat. Utan att veta är jag 100 % säker på att vi under 

året slagit klubbrekord i antalet ”pers” i tävlingarna vi arrangerat och deltagit i. 

 

Det finns ett antal toppar som inte går att låta bli att nämna:  

NetWest  Island Games på Isle of Wight var en höjdare. Pricken över 

i:et uteblev, men vi prenumererade på 4:e platser genom Daniel Cederqvist 

och Niclas Högberg och andra fina placeringar genom bl.a. Oskar Persson 

och Sara Nyberg. Återigen ska det nämnas att alla simmare i spelen 

presterade det bästa de gjort någonsin. 

 

Vidare ska det nämnas att tre av sällskapets simmare kvalade till Sum 

Sim i Falun i juli månad: Oskar Persson, Gustav Strömbeck och Sara 

Nyberg. Till Sum Sims Riksfinal i Helsingborg i december kvalade Oskar 

och Gustav. 

 

Framgångarna på DM lät inte heller vänta på sig. Medaljerna trillade in även där genom Niclas Högberg och Oskar Persson. 

 

Det finns i övrigt massor med resultat att nämna. Som det ser ut nu, ska man fästa ögonen i övre delarna av alla resultatlistor 

för att hitta simmarna från Wisby SS. Det är glädjande och tyder på att föreningen skapat en bredd, även i toppen. Jag kan 

knappt bärga mig för att se utvecklingen under 2012. 

 

Föreningsutveckling 

Vi har under året genomfört två ”framtidsdagar” som mejslat ut vad föreningen står för idag och hur vi vill att föreningen ska 

utvecklas. Många av de punkter som togs fram på dessa möten har genomförts och effekterna av förändringarna börjar märkas. 

 Kön till simskolan är avvecklad. Intag sker nu efter direktanmälan två gånger per år. 

 Optimerade bassäng - tider, d.v.s. fler i bassängen vid alla träningstillfällen 

 Ökat antalet grupper i simskolan 

 Förändrad organisation och ansvar för simskoleverksamheten. 

 Fler föräldrar har engagerats som ledare, hjälpledare 

 

Det återstår givetvis en hel del arbete när det gäller utvecklingen av föreningen. Den största utmaningen är att fler människor 

ska engageras så att vi lever efter devisen: 

”Det är bättre att många gör lite än att få gör mycket.” 

 

Ekonomi 

I takt med att verksamheten i föreningen utvecklas ställs det större krav på ekonomin. Med ny styrelse vid förra årsmötet, 

och beslut att byta bank har det inte varit helt lätt att överskåda ekonomin efter hand. Jag tror någon beskrev det som lite 

växtvärk. Det ska givetvis förbättras under kommande år. 
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Min tid som ordförande har alltigenom varit angenäm, så när som på en punkt. Jag har sällan fått så mycket ”skit” som när 

styrelsen beslutat om vissa försäljningsuppdrag. Det ligger väl i uppdraget att ibland bli container för andra människors ilska 

och vrede över att man måste bidra till föreningens ekonomi genom olika typer av aktiviteter?? En förutsättning för 

föreningens och simningens fortsatta utveckling är att det finns en god ekonomi. Medlemsavgifter och deltagaravgifter täcker 

inte alla hål. Alternativet till försäljningar och arbeten och andra uppdrag är enkel: Kraftigt höjda deltagaravgifter. I dag vill jag 

nog påstå att föreningen har sim - Sveriges lägsta avgifter för aktivteter. 

 

För att undvika dessa kontroverser kommer styrelsen att arbeta för att information om detta sprids till alla medlemmar och 

föräldrar. Problemet är att nå medlemmarna. Vi har under året arrangerat ett antal föräldramöten/informationsmöten. Man kan 

lugnt påstå att det inte varit kö till dessa träffar.  

 

Arrangemang 

Det går inte heller att undvika att nämna våra två ”flaggskepp” när det gäller arrangemang: Kneippbyn swim och Solberga 

Open. Samarbetet med Kneippbyn har varit fruktbart och Sim – Sverige är imponerade av våra tävlingar. Förhoppningen är att 

detta kan utvecklas ytterligare under året. Ett stort tack till alla som gör ett fantastiskt jobb under dessa tävlingar. 

 

Simhall 

Debatten kring kraven på en ny simhall går upp och ner. Det är vår skyldighet att hela tiden hålla lågan brinnande, så att det 

inte glöms av i Regionens planering av ekonomin. Hjälp till att skriva debattartiklar och insändare. Använd era kontakter för 

att påverka beslutsfattare!! Det gör jag, hela tiden! 

 

Avslutningsvis……. 

Oj vad långt det blev! 

Vad betyder talet 2163? Jo, det är antalet inkomna och skickade mail som jag hanterat under året som ordförande. 

 

Vi ska inte heller glömma att föreningen fyller 90 år i augusti. Det ska vi passa på att fira! 
 

 

Wisby Simsällskap 

Februari 2012 
 

 

 

Fredrik Persson 

Stolt Ordförande i Wisby SS 

 

 

 

Björn Kahl   

  Martin Ekepil Ringelid 

 

 

 

 

 

Christian Tinge   

  Pia Persson 

 

 

 

 

 

Jette Knudsen   

  Mika Lahti 
Fredrik Persson tog stolt emot priset till Wisby Simsällskap 

som Årets Ungdomsförening 2011. 

Foto: Owe Järlö SR/Gotland 
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Verksamhetsplan 2012 
 

Det långsiktiga arbetet med verksamhetsplanen tog sin början med WSS framtidsdag i februari 2011. En hel massa idéer 

och förslag behandlades under denna dag. Sisu var till stor hjälp i detta arbete. 

 

Ett uppföljningsmöte hölls i september i Rackethallen för att stämma av vad som redan gjorts och vad som återstår. Sisu var 

även denna gång mentorer i arbetet. Ett axplock av vad som redan genomförts är: 

 

 Organisationen och intagningen till simskoleverksamheten har förändrats och förbättrats. Tydlig ansvarsföredelning 

mellan de olika grupperna i hela organisationen. 

 Optimerat bassäng - tiderna. Utvecklat verksamhet i Roma 

 Engagerat fler föräldrar i simskoleverksamheten 

 

Det återstår en hel del arbete för att ”Vision 2015” ska slå in: 

 Fler måste ta större del i verksamheten. Återigen: Bättre att flera gör en liten insats än att få gör allt. 

 Tydlig ansvarsföredelning i styrelsen – så att vi uppnår en ”arbetande styrelse” i alla delar. 

 

Utbildningar 

Via idrottslyftet har föreningen fått pengar till ett projekt kallat ”redo för tävling”. Tanken är att vi ska ta hjälp av 

idrottspsykolog för att simmarna ska vara så bra förberedda som det bara går inför tävling. 

 

Funktionär- och ledarutbildningar för att behålla den bra standard som vi har i dag. Funktionärsutbyte med Stockholm för 

att hålla bra kvalitet och standard. 

 

Tillsammans med SISU ska Wisby SS under året genomföra stegen i ”Värdefull idrottsförening” 

 

Träning 

Proppen just nu är vattentider. I inledningen av året var det så många som 40 simmare i bassängen under ett och samma 

pass. Diskussioner med regionen om utökande av träningstider måste till. Fortsatt samarbete med Visby träningscenter där 

chansen till utökad träning ges. Vi har en fantastisk ledarstab som vi ska förvalta. 

 

Träningsläger 

Ett tänkt utomlandsläger för de äldsta simmarna byts mot en tävling i Luxemburg för de simmare som kvalar dit. Ett kortare 

fastlandsläger för de yngre simmarna finns i planerna. 

 

Tävlingar 

I takt med att de resultatmässiga framgångarna duggar tätt, ställs högre krav på konkurrensmässiga tävlingar för våra 

simmare. Antalet tävlingar kommer att bli fler under året, och de kommer också att bli något annorlunda. Vad sägs om 

Vansbrosimmet och ytterligare en öppet vatten-tävling i Riddarfjärden. 

 

Motionsverksamheten 

Andra idrotter har startat motionsverksamhet för vuxna, vilket fått medial uppmärksamhet. Avsikten är att simningen inte 

ska vara sämre. Vi har redan i dag en bra motionsverksamhet genom vattengympa, späckhuggare och morgonbadare. 

Komplettera detta med Mastersimning och crawlkurser så är succén given. 

 

Lokaler 

Genom ett samarbete med Kriminalvården har arbeten utförts på klubbstugan. Förhoppningen är att detta samarbete kan 

förädlas och användas till fler reparationer och arbeten som är nödvändiga. 
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Ekonomi 

En god ekonomi är grunden i verksamheten. Utomhusbaden är det stora åtagandet under året som kräver engagemang av 

många. Det kommer inte att vara någon skillnad under kommande år. Vi har för att trygga ekonomin skrivit ett tvåårsavtal med 

Gotlandshem, vilket känns tryggt. Vidare har vi ingått avtal med Kneippbyn om att de kommer att hyra Klubbstugan och 

Badvillan till personal. En tryggad inkomstkälla med förhållandevis liten arbetsinsats. 

 

Vi kommer fortsatt att vara tvungna att åta oss försäljningsuppdrag av olika slag. Under 2011 arbetade föreningens 

medlemmar in 120 000 kronor på detta. Väljer vi att inte göra detta, måste ändå dessa pengar tas in på annat sätt, eller hur? 

 

En glädjande nyhet är att Wisby SS kommer att samarbeta med Tofta camping med driften av parkeringen där. Ett 

välkommet tillskott till kassan, som gör att vi kan välja bort andra åtaganden.  

 

Egna arrangemang/tävlingar 

Tack vare samarbetet med fritidsanläggningen Kneippbyn har våra egna tävlingar, Kneippbyn Swim och Solberga Open 

utvecklats till tävlingar som är riktigt attraktiva i konkurrensen med andra tävlingar på fastlandet. Förhoppningsvis ska vi se till 

att låna/hyra riktig el – tidtagningsutrustning för att ytterligare höja kvalitén på tävlingarna. 

 

- o - o - o - 

  Idrottslyftet 

Vi är tacksamma att det finns sådana möjligheter att få pengar till föreningar som Idrottslyftet innebär. 

Det är inte bara tyngdlyftare som kan åtnjuta detta, utan alla som har någon vettig verksamhet för 

ungdomar, vilket verkligen WSS lever upp till. I vårt fall har vi bl.a. investerat i utrustning och 

bassängavdelare vilket kostar stora pengar, samt Bästa Fyran. Förutom detta har medel 

avsatts till klubben till projektet ”Redo för tävling” som handlar om simmarnas mentala 

förberedelser inför tävling. Idrottslyftet ger oss helt klart ett utmärkt tillskott i vår strävan 

att lyfta föreningen ytterligare några släpp. Namnet gör verkligen skäl för sig och vi skall 

ta tillvara det på bästa sätt. Idrottslyftet är det enda” lyft” som man kan  ta del av utan att bli svettig. Det är inte 

alls betungande att ta emot bidrag till verksamheten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerar alla pristagare! 
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WSS Tävlingskalender 2012, preliminär 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  2012-02-13 

Datum Tävling Plats Grupper 

8 januari JDM (25 m) 
Södertälje,  

Sydpoolen 
E, A 

27-29 januari NUSS-äldre Västerås Uttagna 

4-5 februari Kanaan Cup Bromma 
Uttagna från 

E, A, B 

3-5 februari NUSS-yngre Västerås Uttagna 

3-5 februari GP 2  Kvalade 

10-12 februari 
UGP 1 (25 m) 

94 o yngre 
Åkersberga 

E, A, B, 

Medley 

9-12 mars 
Sollentuna 

Simfestival 
Sollentuna 

Uttagna från 

E, A, B 

11 mars Vårplasket Hemse 
Medley & 

neråt 

23-25 mars 
UGP 2 (25 m) 

94 o yngre 
Torvalla 

E, A, B, Me 

 

23-25 mars GP 3 Stockholm Kvalade 

20-22 april 
Järfälla 

nationella 
Järfälla 

Uttagna från 

E, A, B 

24 april-1 maj CIJ Meet Luxembourgh Elit, A 

5-6 maj 
Vårsimiaden 

98 & yngre 
Stockholm 

Från Me som 

har åldern inne 

6-8 maj Jöns Svanberg Uppsala 
Uttagna från 

E, A, B 

18-19 maj Kneippbyn Swim Visby 
E, A, B, 

Medley 

8-10 juni DM/JDM (50 m) Stockholm E, A 

15-17 juni 
UGP 1 (50 m) 

94 o yngre 
Stockholm 

E, A, B, 

Medley 

27 juni-1 juli SM/JSM Norrköping Kvalade 

5.8 juli Vansbro simningar Vansbro 
Uttagna från 

E, A 

5-8 juli 
Sthlm Summer 

Games 
Stockholm 

Uttagna från 

E, A, B 

18-20 juli SUM-SIM (50 m) Borås Kvalade 

17-18 augusti 
Riddarfjärds- 

simmet (öppet vatten) 
Stockholm 

Uttagna från 

E, A 

29-30 september Solberga Open Visby 
E, A, B, 

Medley 

Oktober - - - 

3-4 november DM (25 m) Jakobsberg Kvalade 

4 november SS04 Knattesim Solna Me 00-03 

10-11 november 
SUM-SIM 

Regionsfinal 

Södertälje, 

Sydpoolen 
E, A, B 

17-18 november UGP 4 Stockholm E, A, B, Me 

December - - - 
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Några av Peters reflektioner under 2011 
 

Mitt andra hela år i Wisby SS, tiden går fort. Det känns som de som tränat mycket och bra under min ledning börjar få 

utdelning av det nu, vilket är jättekul. 

 

Här nedan kommer lite små punkter som jag fortfarande kommer ihåg från 2011. 

 

2:a året i rad som vi blev Årets Ungdomsförening på Gotland, kul!  

 

Fortfarande väldigt roligt att jobba med simmarna och jag har under året fått flera nya från medley som Pernilla 

och Jacob har gjort ett jättebra arbete med. 

 

Har fått ett riktigt kontor att arbeta i (Badvillan), väldigt skönt att slippa sitta i "växthusrummet" i Solbergabadet.  

 

UGP tävlingarna är fortfarande väldigt bra tävlingar att pröva lite nya distanser som man ej gjort tidigare. 

Om vi åker med alla våra bästa så är det faktiskt så att vi då är med och dominerar dessa tävlingar vilket är väldigt roligt. 

Såg inte ut så för två år sedan kan man lugnt säga. 

 

Till Sum-Sim i somras, som gick i Falun, hade vi 3 !  simmare individuellt kvalade, vilket är väldigt bra och det bästa någonsin 

i WSS på  Sum-Sim sommar. Dom deltagande  var Oskar Persson, Sara Nyberg och Gustav Strömbeck och dom gjorde  helt 

ok ifrån sig till väldigt bra ifrån sig under hela tävlingen. 

 

Knattesim i Solna var vi iväg på i år, 2:a året i rad, även här såg man en förbättring från våra simmare som gjorde många bra 

lopp där. Det slogs massor med personliga rekord. Främst var det Linus Kahl som tog medaljer i alla lopp han simmade. Vi 

åkte redan fredag morgon för att hinna med en sväng till Naturhistoriska museet och Cosmonova vilket båda var uppskattade 

aktiviteter. 

 

Sedan fick jag uppleva NetWest Island Games som detta år gick på Isle Of Wight. Bra och rolig tävling och där jag tycker vi 

presterade väldigt många bra simningar. Närmast medalj var Daniel Cederqvist på  50 m bröstsim och där målgången avgjorde 

och Danne hade väl ej den bästa och kom på 4:e plats. Oskar Persson simmade in på en fin 5:e plats på 1500 m frisim. 

 

Sedan tycker jag personligen (och det är mina reflektioner jag skall skriva) att dom sista festerna, framförallt den sista när alla 

idrotter är med, EJ hör hemma på en idrottstävling och det jag tänker på är all alkohol som alla, oavsett ålder, kunde hälla i sig. 

Mycket tråkigt tycker jag.    

 

Fortfarande tycker jag att alla som jobbar eller är runt omkring WSS är lika otroligt trevliga, roliga, snälla som första dagen jag 

kom till ön  vilket underlättar att arbeta i WSS. Jag väntar på "baksmällen"  att få se allas riktiga jag, men till min stora 

lycka så verkar det vara era riktiga jag som ni visar upp. 

 

Tack alla för detta otroligt bra simår och ser fram emot 2012 ! 

 

Hälsningar 

Peter Asp / Chefstränare i Wisby Simsällskap     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Joel Nilsson, GA 

Foto: Elsie  
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Härmed tackar vi våra Sponsorer. 
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Budget 2012 
 

 

Budget Wisby SS Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 

Intäkter    

Medlems/teminsavgifter 370 000 386 000, 42 900 486 000  

Sponsorsim  119855 95 000 

Egenavgifter tävlingar  136 800 222 000  

Egenavgifter läger ??  41 000 40 000 

Enduro/arbeten/Ullmax/Rapsodine/Njuta  118 098 180 000 

Lotter  13 508 10 000 

Reklam/sponsring    

Hyresintäkter Klubbstuga  26 450 50 000 

Resebidrag  55 123 60 000 

Lokstöd  82 000 90 000 

Försäljning Glas/läsk Kaffe  14 917 15 000 

Försäljning simmärken  7266 15 000 

Utomhusbad  423999 250 000 

Egna Tävlingar  21 470 35 000 

Uthyrning minibuss (5 helger x 3000)  1000 10 000 

Kommunala Bidrag  38 937 40 000 

Idrottslyftet  62 339 20 000 

Summa Kronor   

 

1 618 000 

 

Utgifter    

Löner/Arvoden  429955 548 000 

Sponsorsim  21000 20 000 

Egna tävlingar/Priser diplom  27574 25 000 

Lucia/Enduro/Ullmax  67503 15 000 

Klubbstuga/släp mm  30536 10 000 

Förbrukningsmaterial  27280 15 000 

Läger  43270 70 000 

Startavgifter  44315 80 000 

Kost logi tävlingar  171271 250 000 

Reskostnad  73728 150 000 

Lokalhyra  94077 120 000 

El   1549 12 000 

Vatten   5 000 

Kontorsmaterial  3783 10 000 

Telefon/data  3422 15 000 

Porto  10366 5 000 

Möten  3893 8 000 

Uppvaktningar  7271 10 000 

Reklam/annonser  21301 10 000 

Försäkringar  3386 4 000 

Litteratur   1 500 

Licenser  11325 20 000 

Kurser/konferenser  13349 20 000 

Räntor    

Bil/Försäkring/Reparation/Skatt  31727 73 300 

Kostnader badhuset  5558  

Inköp läsk/kaffe Hyra automat  18042 22 000 

90 – år jubileum   25 000 

GI – bokföringshjälp   15 000 

Övrigt   10 000 

Inköp till försäljning simmärken  22383 50 000 

Summa Kronor   1 618 800 
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Balansräkning 

 

 

Wisby Simsällskap  

Balansräkning (officiell)  

Period: 1101-1112  

 

Benämning                                                Utgående balans Utgående balans 

                                                                                  111231  101231 

 

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Inventarier mm 

Summa anläggningstillgångar 128 411,00 23 007,60  

 

Omsättningstillgångar  

Kassa och bank mm 

Summa omsättningstillgångar  41 160,95 255 549,18  

 

SUMMA TILLGÅNGAR  469 571,95 278 556,78  

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Summa bundet eget kapital   169 136,78 14 639,01  

Fritt eget kapital  

Årets resultat  

2099 Redovisat resultat  - 88 596,01 - 183 775,79 

Summa fritt eget kapital  - 88 596,01 - 183 775,79 

 

Summa eget kapital  - 257 732,79 - 169 136,78  

 

Långfristiga skulder  

Summa långfristiga skulder - 138 897,34 0,00 

Summa kortfristiga skulder  - 72 941,82 - 109 420,00  

 

SUMMA SKULDER O. EGET KAPITAL  - 469 571,95 - 278 556,78  
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Resultaträkning 
 

 

Wisby Simsällskap  

Resultaträkning (officiell)  

Period: 1101-1112  

 

Benämning  Resultat  

  1101-1112  

 

RÖRELSENS INTÄKTER  

Summa nettoomsättning  1 203 107,62 

Summa aktiverat arbete för egen räkning     33 450,00  

Summa övriga rörelseintäkter  423 999,20  

 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  1 660 556,82  

 

RÖRELSENS KOSTNADER  

Summa råvaror och förnödenheter  - 641 884,54 

Summa handelsvaror   - 188 042,93 

Summa övriga externa kostnader   - 286 255,55  

 

Personalkostnader  
Summa löner och ersättningar  - 321 360,00 

Summa sociala kostnader   - 108 820,47 

 

Summa personalkostnader  - 429 955,47   

 

Summa av- och nedskrivningar  - 24 596,60  

 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  - 1 570 735,09 

 

RÖRELSERESULTAT  89 821,73   

 

Resultat från finansiella investeringar 

Summa resultat från finansiella investeringar  - 1 225,72  

 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  88 596,01 

 

RESULTAT FÖRE SKATT  88 596,01  

 

8999 Årets resultat  - 88 596,01   
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Vi tackar även Gotlands Idrottsförbund och Sisu  

för bra stöd och gott samarbete. 
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Från gulnade blad 1939 

 
DM-simningarna som höllos i Slite den 30 juli lämnade till resultat att följande mästare korades:  

100 m. fritt simsätt, herrar:  B. Theorin, Slite IF, 1.18,2  

400 fritt simsätt, herrar:  B. Theorin, Slite IF,  6.38,4  

200 m. bröstsim, herrar:  Lars Hellsing, Wisby SS, 3.17,0  

100 m. ryggsim, herrar:  Nils Randahl, Slite IF, 1.43,0  

Lagkappsimning 4x100 m. herrar:  Wisby SS,  5.50,5 

Raka hopp, herrar:  Stig Hultberg, Wisby SS, 127,90 poäng  

Livräddning, herrar:  Nils Randahl, Slite IF,  2.53,0  

100 m. fritt simsätt, damer:  Ulla Öhman, Wisby SS, 1.45,3  

200 m. bröstsim, damer:  Ulla Öhman, Wisby SS, 3.45,7  

100m. ryggsim, damer:  Ulla Öhman, Wisby SS, 1.56,2 

 

Nya rekord noterades i 400 m. fritt, herrar, 200 m. bröstsim, herrar, lagkappsimning  4x100 m., herrar, 

samt 100 m. fritt simsätt, damer. Någon rekordnotering i sistnämnda gren fanns inte tidigare.  

 

I skolmästerskapen i simning startade Lars Hellsing i 200 m. bröstsim, herrar, där han kom på tredje plats 

på den nya gotländska rekordnoteringen 3,12,1, varigenom han avslutade en mycket vacker serie för året, 

varvid rekordet på denna distans undan för undan förbättrats.  

I tävlingen om AB Visby Bryggeriers vandringspris hemförde även i år Slite IF segern, denna gång med 41 

poäng mot 29. Inteckningen i priset är nu för Slite IF tre och för Visby SS en.    

Bland övriga simtävlingar under året må nämnas en klubbmatch mellan Slite IF och Gotlands 

kustartillerikårs IF, varvid Slite vann så knappt som med 25-24. 

En intressant nyhet för året som säkert kan komma att få stor betydelse för den framtida utvecklingen av 

simidrotten på ön är den tävling som på simsektionens initiativ arrangerats mellan folkskolorna på Gotland 

av sektionen och tidningen Gotlänningen. Till den har Gotlänningen skänkt två ståtliga vandringspris, 

varom tävlas ett vartannat år. Enligt de preliminära bestämmelserna skedde tävlan första året mellan 

skolor som voro representerade vid av landsting och kommuner anordnade simkurser, men enligt senare 

fastställda bestämmelser som återfinnas i sin helhet på annan plats i Idrottsförbundets årsberättelse 

kommer tävlingen att utsträckas att omfatta även skolor som ha egna simkurser. Första inteckningen i det 

första vandringspriset erhöll Staplebacke skola. Närmast följde Näs, Visby, Alva och Björke. 
 

Simundervisning 1923 i Visby hamn. 

Direktör Montán (till höger) och Allan Andersson. 


