
Verksamhetsberättelse 13 



Verksamhetsberättelse 2013 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 1 - 

 

Förord 
2013 kan läggas till handlingarna. Ett år som inleddes och överskuggades av en stor sorg i hela föreningen, till följd av att vår 

omtyckte tränare Peter Asp hastigt avled på väg hem från en tävling. Föreningen förlorade en mycket duktig tränare, förebild 

och vän. Det går nästan inte en dag utan att vi tänker på dig Peter! 

 

Allt i föreningen ställdes på ända över en natt. Det sportsliga var inte längre det viktigaste, utan det var att ta hand om 

varandra. Samtidigt växte en kraft i föreningen, där alla hjälptes åt och tog ansvar. Det innebar att verksamheten kunde 

bedrivas vidare med hög kvalité. Styrelsen vill passa på att tacka ALLA som bidragit i stort och i smått till utvecklingen av 

föreningen, efter Peters tragiska bortgång. Samtidigt hälsar vi Mikael ”Bossen” Eriksson hjärtligt välkommen, som vår nya 

chefstränare, till Gotland och vår förening. Micke har på kort tid satt positiva avtryck i föreningen 

 

På tal om utveckling! 

För er som är notoriska verksamhetsberättelseläsare kanske kommer ihåg Kjellis profetia i föregående upplaga. En fortsatt 

medlemsutveckling har skett, vilket innebär att vi nu i sällskapet är i närheten av 1 000 medlemmar. Det är fantastiskt! En 

verksamhet som utvecklas och blir större, är en bra verksamhet. Utmaningen är hela tiden att skapa utrymme i vattnet för alla 

barn och ungdomar och att hitta ledare! 

 

Inte bara antalet medlemmar utvecklas, utan hela föreningen utvecklas. Vi har under året strävat efter att strukturera 

styrelsearbetet på ett effektivare sätt. Allt från ekonomi till övriga ansvarsområden har strukturerats och fördelats inom 

styrelsen. Allt för att kunna fullgöra uppdraget på bästa sätt. 

 

En simklubb har givetvis simidrotten som sin främsta verksamhet. Även inom detta område är utvecklingen mycket bra. 

Föreningen lyckas ständigt med konststycket att trolla fram tider i bassängen och lösa ledarfrågorna i grupperna. I dagsläget 

har föreningen fler simgrupper än vi haft under min tid som ordförande, 20-talet grupper. Alla simmare, från de yngsta till 

mastersgrupperna, är duktiga och visar framfötterna på träningar och tävlingar. I den yppersta eliten är vi representerade på 

både SM/JSM samt Sum-Sim nivå. Det är bara att konstatera: Vi är Sveriges Bästa Ö-simklubb. 

 

2011 arrangerade föreningen två framtidsdagar, där utveckling och målsättningar för föreningen diskuterades. Jag har tjuvkikat 

på gamla anteckningar, och kan konstatera att de drömmar/önskningar som vi hade som målsättning 2011, nästan till fullo är 

infriade. 

 

2014 blir därför året då vi ska måla en ny framtidsbild för föreningen. 

 

Simma lugnt men fort, hela vägen in i kaklet!  /Fredrik Persson, ordförande 
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Så här är WSS Organisation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisby Simsällskap 

Skolportsgatan 4 

621 45 VISBY 

 info@wisbysim.se  

www.wisbysim.se  

Solbergabadet, Visby 

0498-26 96 65 
 

Elit 
Mikael Eriksson 

Teknik (2 grupper) 
Nicklas Sköld 

A o B 
Mikael Eriksson 

Medley 
Pernilla Thuresson 

Masters/vuxensim 
Crawlkurser 

Kerstin Nyberg 

Motion/vattengympa 
Morgonbadare 

Elsie Nordström 

Simskola (4 grupper) 
Göran Appelquist 

Plask och Lek (7 grupper) 
Göran Appelquist 

Styrelsemöten 
Wisby Simsällskap har under året hållit 

9 st. protokollförda sammanträden 

enligt följande:     

 130112, 130215, 130407, 130501, 

130530, 130818, 130915, 131110, 

131208. 

 

Årsmötet hölls den 13 april och 

konstituerande möte hölls den 1 maj. 

mailto:info@wisbysim.se
http://www.wisbysim.se/


Verksamhetsberättelse 2013 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSS Styrelse
Ansvarsfördelning

Ekonomi/Sponsring
Thomas Ö, Fredrik G

Fastigheter Egna tävlingar
Fredrik P

Data/Hemsida

Projekt (Bad och Tofta P)
Jette K, Björn K

Utbildningar
Micke E

Föräldragrupp
Försäljningsuppdrag
Britt S, Johan G, Krister H
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 

År 2013 2012 

Kvinnor Män Summa *) Summa 

Antal medlemmar 457 462 919 866 

 

 

 

 

 

 

Åldersfördelning 

medlemmar 

År 2013 

Kvinnor Män Summa Procent 

Antal medlemmar 457 462 919 - 

varav under 0-6 år 54 60 114 12,4 %  

varav 7-12 år 134 151 285 31,0 %  

varav 13-20 år 32 28 60 6,5 %  

varav 21-40 år 62 62 124 13,5 %  

varav 41 år och uppåt 175 161 336 36,5 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarsimskolor 2013 

 
Från Gråboskolan kom det barn i två omgångar (två veckor åt gången) till Terra Nova-badet. De betalade endast 100: - i 

medlemsavgift och blev då medlemmar i WSS. 

Det blev totalt 26 st. 

 

Övriga sommarsimskolor: 

Terra Nova hade två omgångar á 3 veckor. Kostnad 100: - medl.avgift i WSS + 700:-=800:-. 

Det kom 15 st. i första omgången och 13 i andra omgången. 

 

Melonen-badet hade också två omgångar á 3 veckor. Samma kostnad som Terra Nova. Här 

kom det 9 st i första och 9 st i andra omgången. 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 

VT 2013 HT 2013 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Elit-gruppen 3 4 7 1 4 5 

A-gruppen 4 7 11 6 11 17 

B-gruppen 5 5 10 9 9 18 

Medley 9 12 21 8 9 17 

Teknik 1-2 23 23 46 20 24 44 

Simskola 1-4 38 43 81 29 32 61 

Plask o Lek VT 1-3, HT 1-7 33 22 55 50 55 105 

Vattengympa tisd, torsd, sönd. 45 2 47 47 2 49 

Morgonbadare, damer 17 - 17 16 - 16 

Morgonbadare, herrar - 50 50 - 52 52 

Crawlkurser, nya och fortsättn. 24 22 46 26 22 48 

Mastersimgrupper  18 22 40 11 12 23 

 SUMMA DELTAGARE 219 212 431 223 232 455 

Antal träningsgrupper   23   26 

*) Antal medlemmar: + 31 st. (15 pojkar och 16 flickor) som är "Prova-på-medlemmar" 

(Sportis-deltagare). Det går inte att lägga till Roller eller Behörigheter på en "Prova-på-

medlem", därför ingår de inte i det officiella medlemsantalet. 
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Könsfördelning 
Om man har en kaka eller tårta och skall dela den mitt itu 

så att både killar och tjejer skall få lika, eftersom så är 

fallet i Wisby Simsällskap, hur många procent (%) av 

kakan eller tårtan får då respektive kön?  

– Just det, svaret är naturligtvis 50 % vardera. Inte så svårt, 

eller hur? 

Wisby Simsällskap har i sin värdegrund, att alla skall 

behandlas lika och att alla skall ses. Att nu slumpen har 

sett till att fördelning killar/tjejer är 50/50 i föreningen gör 

det än mer lättare att fördela kakan/tårtan. Marsipanrosen i 

mitten av tårtan ser vi till att alla får samma chans på.  

Tänk vad man kan använda ord till mycket, bl.a. att 

förklara den enklaste sanning! 

Sammankomster 
Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir............ Det är inte bara några strofer ur en känd låt, det är också 

en sanning som visar vår ökande verksamhet. Wisby Simsällskap klättar åter igen uppåt på rankinglistan 

över genomförda sammankomster. 757 sammankomster under år 2013 är siffror vi gläds åt. Vi ligger väl 

till om man jämför med övriga idrotter på ön. För att förverkliga något sådant, så krävs det att man har en 

bra organisation och duktiga ledare. En annan viktig ingrediens är att det finns ungdomar som tycker att 

vår verksamhet är tilltalande och vill förkovra sig ytterligare. Ibland kan man tro att det förekommer någon 

form av trollerikonst för att få ihop det hela. Det är oerhört viktigt att man redovisar sina sammankomster, 

ty de ger ju extra ökade intäkter till oss.  
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Sportis 2013 
På Sportis sätts barnen i fokus och ”att alltid vinna” har bytts ut emot lek. Gotlands Idrottsförbund samverkar med de 

gotländska idrottsföreningarna sedan våren 2013 då Sportis startade på Gotland. Sportis är en idrottskola och vänder sig till 

barn i åk 1-2. 

 

WSS nappade på detta under hösten 2013. Då var det barn från fritids i Roma och fritids på Gråbo som skulle få prova på olika 

idrotter. 

 

Första omgången, för oss i simningen, blev i Romabadet den 16 resp. 30 oktober 2013. Mikael "Bossen" Eriksson, Rasmus 

Hansson, Elsie Nordström samt John Funkquist (handledare för grupperna) träffade 20 barn i Romabadet och de fick prova på 

lite olika övningar och simsätt. Som avslutning blev det lek. 

 

Andra omgången blev i Solbergabadet den 26 november resp. 3 oktober och då kom 14 barn från Gråboskolans fritids. Denna 

gång fick vi dela bassängen med allmänheten men det gick bra ändå. 

 

Deltagarna skrevs in i WSS medlemsregister som "Prova-på-personer". Behöver inte betala medlemsavgift förrän de själva ev. 

vill bli medlemmar.  

 

Detta innebär att i IdrottOnlines statistik står antalet medlemmar 919 st. men på medlemssidan står antalet 950 st. Det är de 31 

"Prova-på-medlemmar" (16 flickor och 15 pojkar) som är mellanskillnaden därför att det inte går att lägga till Roller eller 

Behörigheter på en "Prova-på-medlem". De blir dock inlagda i LOK-stöd så vi får bidrag för dem, dessutom har vi ansökt och 

får pengar genom Idrottslyftet/IdrottOnline. 

Totalt antal medlemmar  
Om befolkningen på Gotland visar 

nedåtgående siffror, så är det inget som gäller 

WSS. De staplar som illustreras i diagrammet 

visar med all tänkbar tydlighet vad som sker. 

År efter år kommer fler och fler till oss för att 

få vara med i den stora simmarfamiljen. Jag 

skrev i förra årets verksamhetsberättelse, att 

vi kommer och spränga 1000-

medlemmarsgränsen under 2013. Om man nu 

tittar i diagrammet än en gång så ser man att 

det "bara" står 919 medlemmar, vilket är 

sant. Det finns en annan sanning som är ännu 

mera sann, och det är, att skillnaden (81 

personer) mellan 1000 och 919 bl.a. utgör 

den "lilla skara" som kanske har slutat före år 

2013 och då inte betalt medlemsavgift. De 

har därmed blivit strukna ur 

medlemsregistret.  
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Här gäller det att hålla  

alla tummar! 
  

 

 

UGP 1 i Torvalla simhall, 25-27 januari 
Årets första simtävling genomfördes i Torvalla simhall. 

Trots att många har varit sjuka och krassliga så kom 16 

simmare från WSS till start. Spår av några sjukdomar såg 

man inte skymten av. Snarare kunde inte året ha börjat på 

ett bättre sätt. Tillsammans tog WSS-simmarna hela 26 

medaljer, 5 guld, 11 silver och 10 brons. Förutom 

medaljerna så slogs, som vanligt, en mängd med 

personliga rekord. Grattis till er alla för en fantastisk 

genomförd tävling. Med denna tävling avklarad så ser vi 

fram emot kommande tävlingar. 

 

Grand Prix 1 i Uppsala, 25-27 januari 
Under helgen gick årets första Grand Prix-tävling för 

seniorer i Uppsala. I tävlingarna deltog Oskar och Matilda 

Persson. Tävlingen går på långbanor (50 meters) så det blir 

lite speciellt för våra simmare då vi av naturliga skäl inte 

kan träna på detta. Oskar simmade ett flertal sträckor 

medan Matilda deltog i ett extra lopp. Peter Asp säger att 

de båda gjorde sin första "riktiga" seniortävling med bra 

och stabila insatser och vi får se om det inte blir ännu 

bättre på nästa GP som går den 8-10 mars. 

 

NUSS Äldre i Borås, 1-4 februari 
I Borås startade tävlingarna under fredagskvällen. Oskar 

simmade 1500 m frisim och blev 5:a med tiden 17.00.35 

vilket är pers. Emma simmade 800 m frisim på tiden 

9.36.81vilket räckte till en 8:e plats. 

 

Järfälla Nationella, 15-17 februari 
Gustav Strömbeck och Gustav Thuresson var under 

helgen i Stockholm och simmade Järfälla Nationella. 

Enligt rapporterna så har det simmats väldigt bra och med 

mycket vilja. Detta räckte så pass långt som ett guld på 

1500 m frisim för Gustav Strömbeck med tiden 17.55.93. 

För Gustav Thuressons del blev det tre personliga rekord 

och det var på 50 fjäril, 100 fjäril och 50 frisim. 

 

Grand Prix 2 i Stockholm, 8-10 mars 
I Eriksdalsbadet satte Emma Öhman nytt 

Gotlandsrekord på 1500 m frisim. Det nya rekordet lyder 

på 18.47.07. Hon slog sitt tidigare rekord med elva 

sekunder. Emma satte även nytt pers på 200 m frisim och 

på söndagen slog hon nya pers på både 100 m frisim och 

400 m frisim. Hon fick dessutom simma i samma heat som 

Sarah Sjöström! Även Oskar Persson satte en rad nya pers. 

 

UGP 2 i Åkersberga, 8-10 mars 
I Åkersberga hade WSS hela 18 simmare på plats och 

där sattes det många pers. Linus Kahl vann 200 m fjäril 

och kom på fjärde plats i 100 m frisim. Det gick mycket 

bra för de flesta av simmarna. Framstående platser blev det 

för bl.a. Nelly Gustavsson, Alba Ekepil, Tone Sandsjö 

(guld i 50 m fjäril och 50 m bröst). Guld blev det för Oskar 

Thuresson i 50 m rygg och för Douglas Holmedahl i 50 m 

bröst. Silver- och bronsplatser blev det också för Cosmos 

Sharman, Rasmus Bjuresten och för Lowe Rogersdotter. 

  

Norska Mästerskapen i Stavanger, Norge,  

15 mars 
Ida Sandin, f.d. WSS-simmare och f.d. landslagssim-

mare i Väsby ställde upp i Norska Mästerskapen i 

Stavanger. Där blev hon norsk mästare då hon tog en 

övertygande seger på 200 m medley på tiden 2.13.65. 

 

Jöns Svanberg i Uppsala, 6-8 april 
Vid helgens tävlingar i långbana i Uppsala blev det 

många bra placeringar. Bäst gick det för Linus Kahl, han 

vann inte mindre än fyra guld, två silver och ett brons i 

pojkar 13. Linus blev uttagen till Simiadenlägret i 

Stockholm. Även Alba Ekepil är uttagen, dock som reserv. 

Andra som presterade bra var Cosmos Sharman, Tone 

Sandsjö, Robin Cederqvist och Vendla Niklasson. 

 

Simiaden i Uppsala, 13-14 april 
Linus Kahl, som är en av landets 

främsta i sin åldersklass, var i helgen på 

Simiaden i Uppsala. Där fick han 

ytterligare tips med sig hem i sin 

satsning. Mesta delen gick åt till direkt 

simträning men de hade också andra 

aktiviteter, som t.ex. fysträning. 

 
 

 

Grand Prix 3 i Jönköping, 19-21 april 
WSS har under helgen haft två simmare på GP 

tävlingarna i Jönköping. Tävlingarna genomfördes i 

Rosenlundsbadets 50-m banor. Båda simmarna har 

genomfört tävlingarna bra. Oskar slog bl.a. pers i två 

grenar. Emma låg strax över sina pers. 

 

 

Trulle Cup i Solbergabadet, Visby, 21 april 
Cirka 50 barn deltog i denna "träningstävling" med flera 

grupper tillsammans. 

Det blev en mycket 

uppskattad tillställning 

med många påhejare i 

publiken. Efteråt 

serverades saft (kaffe) 

och kaka. Man 

upprättar där inte en 

resultatlista som visar 

placeringar utan bara 

en lista med den 

ordning de har simmat. 
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Västerås Meet, 27-28 april 
Tävlingarna genomfördes i 50 m-bana i Lögarängs-

badet. Från WSS deltog Emma, Oskar P, Gustav S och 

Gustav T. Tillsammans simmade de till sig två guld, fyra 

silver och ett brons samt fem personliga rekord. 

 

Kneippbyn Swim i Visby, 6 juni 
På självaste Nationaldagen genomfördes Kneippbyn 

Swim med endast fyra deltagande klubbar. Totalt slog 

WSS-simmarna 51 personliga rekord. 

 

Sum-Sim i Landskrona, 27 juni 
Emma Öhman 10.a på Sum-Sim i Landskrona på 1500 

meter med tiden 18.43.22, nytt Gotlandsrekord pers med 

3,5 sekunder och GP kval på 1500 m på långbana! Grattis 

Emma! 

 

SM Open Water i Halmstad, 2 juli 
Under SM-veckan tävlade Robin 

Cederqvist bland herrarna som sam 

5000 m i Nissan. Han kom på 8:e 

plats på tiden 1.20.32.  En del 

befinner sig i öppna landskap men 

Robin håller till i öppna vatten. 

 

Vansbrosimmet, 6 juli 
Robin Cederqvist från WSS deltog i Vansbrosimmet 

som i år lockade 8700 deltagare. Han simmade i år i första 

startgruppen ihop med 400 andra elitsimmare. Robin kom 

på 46:e plats på tiden 36.10,2 vilket endast var 6 minuter 

och två sekunder efter segraren. 

 
 

JSM i Halmstad, 3-7 juli 
Oskar Persson deltog i JSM och hamnade där på en 25:e 

plats på sträckan 800 m frisim, tiden 9.13.18 vilket var en 

förbättring med cirka 7 sekunder. Denna placering innebar 

att Oskar kvalade in till kommande JSM-tävlingar. 

 

 

NetWest Island Games på Bermuda, juli 
Enda deltagaren från Gotland i simning var Ida Sandin. 

Detta var hennes sista tävling i Island Games.  

Hennes meriter i Island Games är:  

Totalt antal guld: 12 st. 

Antal medaljer i år: Tre guld och ett brons. 

Antal rekord: Slog tre personliga rekord, samt tre Island 

Games-rekord, under årets tävlingar på Bermuda - i 100 m 

fjäril, 100 m medley och 200 m medley. 

 

 

 
 

 

 

Sundsimmet i Fårösund, 29 juli 
90 simmare deltog i Sundsimmet varav två av dessa ses 

på bilden (Rolle Strömbeck och Jacob Werner). Bästa 

gotlänning i Sundsimmet blev förra årets vinnare, 23-årige 

Robin Cederqvist, som ställde upp för tredje året i rad.  

– Vattnet var hyfsat 

lugnt, men det var lite 

vågigt längre ut. Och 

vågorna från färjorna 

var lite jobbiga, säger 

han om loppet.  

Hans tid på 18.16 

gjorde att han vann med 

en hårsmån - fyra 

respektive fem sekunder – över två andra gotlänningar; 

Jacob Werner och Tord Thuresson. Förutom nämnda var 

ytterligare ett gäng från WSS.   

 

 

US-Open i Uppsala, 7-8 september 
Fem medaljer varav ett guld. Med detta facit meddelar 

tränaren Mikael Eriksson i WSS att han är riktigt nöjd med 

säsongsupptakten US Open i Uppsala den gångna helgen. 

Emrik Niklasson svarade för två medaljlopp när han sam 

hem dels guldet på 100 meter bröst, pojkar 15 år och 

yngre, med tiden 1.18,53, dels tog silvret på halva 

distansen efter tiden 36,03.  

Vidare tog Linus Kahl brons på l00 fjäril med tiden 

1.12,83; Oskar Thuresson brons på 100 meter bröstsim 

med tiden 1.24,54, samma ålderklass som Niklasson vann 

medan Gustav Strömbeck sam hem bronset på 100 meter 

bröst, pojkar 16-17 år, med tiden 1.15.18.  

Simsällskapet kom till start med 27 simmare, som 

gjorde 142 starter i hundra av dessa. En av dem var Tone 

Sandsjö, född 2003 som satte personbästa på alla sträckor 

meddelar tränaren, som även framhåller Rasmus 

Bjurestens insats. GT 12.9.13 

 

Peter Asp Swim i Visby 28-29 september 
Denna tävling gick tidigare under namnet Solberga 

Open men ändrades i år för att 

hedra bortgångne Peter Asp. 

WSS hade 43 simmare anmälda, 

38 av dessa kom till start, av 20 

lagkappslag vi hade anmälda kom 

15 till start! Hög stämning i badet, 

mycket folk! De grenar vi hade 

mest personrekord på var 200 

medley och 100 frisim!  

Alba Ekepil har simmat mycket 

bra under tävlingen. Tone Sandsjö, 

född 2003, gjorde Sveriges näst bästa tider i sin ålder på 

100 bröstsim och 100 frisim. Oskar Persson satte ett 

mycket bra personrekord på 400 frisim.  
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UGP4, Eriksdalsbadet i Stockholm, 11-13 

oktober 
WSS hade 20 st. simmare anmälda, 16 av dessa kom till 

start! Den gren vi hade mest personrekord på var 200 

frisim killar där alla persade!  

Det är svårt att ta ut någon speciell simmare eftersom 

alla simmarna simmade bra!  

Eftersom det gick så himla bra bjöd Mikael Eriksson 

alla simmare i EAB gruppen på tårta på måndagsträningen 

efter tävlingen.  

 

Oskar Persson tog förstaplatsen i 1500 meter frisim i 

Eriksdalsbadet i går (12.10). 

Junioren simmade sträckan på 16:54:00 vilket var  

B-kvaltid för junior-SM i distansen. Oskar Persson är 

redan sedan tidigare A-kvalad på 800 meter och får 

därmed simma två distanser i JSM/SM. 

Text: Hela Gotland/Mona Staflin  

 

 

SS04 Knattesim, Vasalundsbadet i Solna,  

19-20 oktober 
WSS hade 12 st. simmare anmälda. Detta var för hela 

medleygruppen första tävlingen någonsin på fastlandet. Vi 

hade en pers procent på alla grenar på ca 75 % vilket är 

mycket mycket bra!  

Vi åkte med 16.00 färjan på 

lördagskvällen i en bil och en hyrd 

minibuss, vi övernattade på Solna 

Vandrarhem där vi under 

lördagskvällen kom tidigt i säng. 

Maten intog vi på färjan samt på 

Lindys i Solna via arrangören, en 

smaskig spagetti och köttfärssås 

intogs.  

Två simmare utmärkte sig mera 

än de andra nämligen Tone 

Sandsjö (se bild) med 4 guld och 

Oliver Höglund med 2 medaljer! Grattis! Kul även för 

tjejerna att ta brons på 4x50 medley!  

Vi var i Nynäshamn i god tid så vi åt mat där och 

handlade på Coop innan avfärd. Färjan hem gick 20.05 och 

vi hann simma alla grenar på tävlingen, resan hem var 

lugn, många var trötta och sov sött i sina vilstolar! Till 

skillnad från en hel del hockeykillar som levde rövare…  

Tränare var Mikael Eriksson och Pernilla Thuresson.   

 

 

Sponsorsim 2013, 16 november 
I Solbergabadet genomfördes Sponsorsimmet vilket gav 

ca 49.000 kr! Bra simmat alla simmare och tack alla 

sponsorer! 
 

JSM i Göteborg, 20-24 november 
Oskar Perssons deltagande på sträckan 800 m frisim 

slutade på tiden 8.45.55 och var nytt personligt rekord för 

Oskar. Senare under tävlingen var det dags för 1500 m 

frisim och där kom Oskar på 19:e plats med tiden 

16.49.14. 

Redaktionen ringde även upp Tord Thuresson.  

"Har du hört om Oskars prestation?" "Jo, han har varit 

flitig på träningen, så jag är inte överraskad att han slog 

två fin-fina pers".  

"När tror du ditt Gotlandsrekord från 1986 med tiden 

16,33.95 ryker då?" "Jobbar han på lika bra så kan det 

säkert ske under 2014, mina tider på 400 och 800 ligger 

nog närmare till att slå. 

Vi sam inte de sträckorna 

lika ofta då, så de känns 

lite svagare än 1500 

tiden. Det är inte så 

många "sekundrar", men 

nu när Oskar börjar få 

lite tider av rang, så blir 

liksom "sekundrarna" tre 

gånger så jobbiga att 

beta av".  

"Blir du glad eller ledsen då?" "Ha ha ha..glad för Oskar, 

men jag sticker inte under stol med att det vore kul att ha 

något rekord kvar 2016, då blir det ju 30 år. Men han får 

allt träna på, annars tar jag han"  

 

Sjöhästen i Hemse, 23 november 
41 unga simmare från WSS och Hemse deltog i denna 

tävling för våra yngre simmare födda 2001 och senare. För 

många av dem är det den första tävlingen de är med på och 

alla kämpade så gott de kunde. Här är det bara vinnare och 

alla får medaljer när tävlingen är slut. 

 

GotlandsMästerskap (GM) och Luciafirande, 

14 december  
WSS inbjöd här simmare från Hemse och WSS till årets 

sista tävling och tredje GotlandsMästerskapet i simning. 

Även Mastersimmarna visade sina färdigheter i ett antal 

Mastergrenar. Under tävlingens gång delades även ut 

vandringspriser och utmärkelser till Visbysimmarna och 

övriga som gjort sig förtjänta av uppmuntran. 

Senare på dagen kom lucia med vackert luciatåg. Se 

vidare på annan plats om luciafirandet. 

 

Det vi inte har nämnt eller har missat är ej bortglömt 

eller bara inte publicerat!! 

 

Lucia 14 december 
Med ny tradition från år 2011 började dagen med 

GotlandsMästerskap och utdelning av olika priser, bl.a. 

vandringspriser, uppmuntringspriser mm. I år var det 

också julgransförsäljning 

vid Badvillan samma dag. 

Efter simtävlingen blev 

det samling till luciatåget. 

Det blev lite panik när vi i 

sista stunden fick återbud 

av gitarristen. Med mycket 

kort varsel ställde dock vår 

"gamla" gitarrist upp, 

nämligen Bengt Lingström 

och han fixade det med 

bravur.  
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Dagens Ros 

Många rosor vill vi ge 
Till alla ungdomar som 

arbetat hela sommaren på 

Melonenbadet i Visby. 

Ni är beundransvärda! 

"Boenden runt badet! 

Så var det dags för lucian Emma Öhman att skrida in i 

simhallen med sitt stora tåg med smålucior, tärnor, 

stjärngossar, tomtar mm.   I den släckta simhallen satt ett 

antal fackelhållare runt bassängen, som förstärkte 

stämningen. En stor publik och många med glittrande ögon 

fick se och lyssna på sångerna. Det var Susanne som höll 

ihop det hela och hade i förväg hållit i träningen på 

sångerna så att det nu lät jättefint. 

 

Fanny Gardarfve, som varit solist i 

WSS luciatåg under flera år, var 2013 

med i Gotlands Tidningars luciatåg 

som tärna tillsammans med Gotlands 

Lucia. 

 

Gotländsk simning klättrar på resultat-

listorna. 
Simsporten på Gotland står sig allt 

bättre i konkurrensen mot fastlandet. 

Det konstaterar Mikael Eriksson som 

under året kom som ny tränare för 

Wisby Simsällskap. Han har tidigare, 

i drygt 20 år, varit tränare för elit-

simmare i Upsala Simsällskap. 

 

 

 

Varplöse Vattenpark i Björke (Roma).  

Är det här framtiden? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Julgranar 14 december 
När granarna levererats till "Badvillan" dagen före 

dagen D eller G (som i Gran) placerades de snyggt i 

ståtliga rader för att visa upp sig i all sin prakt. Många 

besökare fick möjligheten att mot en viss ersättning erhålla 

något som de kunde glädja sig åt från och med halva 

december ända 

fram tills sista 

barret lämnat detta 

juleträd. Vad som 

är extra roligt med 

julgransförsäljning 

för våra duktiga 

säljare är alla de 

kommentarer och 

uppfattningar om 

hur en julgran skall 

se ut. Ibland får man hoppas att de olika meningarna som 

framkommer inte stör julfriden utan att alla kan njuta av 

sin fina gran när den blivit omsorgsfullt klädd med både 

kulor och karameller. Som krona på verket är ofta den 

stjärna som placeras i toppen på en grön och grann julgran.  

I år stod Kjell, Hans och Kjellis för de yttre uppgifterna 

och Britt-Marie, som så många gånger tidigare, med 

värmande kaffe med dopp inne i "Badvillan". Allt detta för 

att hålla traditionen vid liv! 

Samtidigt, ca 20 m därifrån, pågick GotlandsMästerskap 

i simning i Solbergabadet.      

 

Parkering vid Tofta bad sommaren 2013 
Har man uppfattat det som om 

det vore ett problem med vissa 

parkeringar och regler 

däromkring i Visby, så gäller det 

inte WSS engagemang vid 

parkeringen vid Tofta bad. 

Teamen bestående av vuxna och 

våra ungdomar, har löst 

uppgifterna på ett alldeles 

utmärkt sätt. Vi har naturligtvis 

inte kommit upp i summor som 

Region Gotland inkasserar på 

sitt system, men med vår lite 

enklare hantering blir vår 

arbetsinsats ett bra tillskott som 

är välkommet i vår verksamhet. 

Pengar är ju inte allt sägs det, 

men ibland kan man inte bortse från detta faktum. 

 

Utomhusbaden vid Melonen och Terra Nova 
Melonen och Terra Nova är kända begrepp i vår 

vokabulär. Främst gäller detta planering, genomförande 

och utvärdering. Vi driver 

sedan många år tillbaka 

utomhusbaden vid Melonen 

och Terra Nova i Visby. 

Planering pågår under lång 

tid för att allt skall bli så bra 

som möjligt med anställda, 

rengöring och en massa 

andra detaljer som skall stämma. Genomförandefasen 

kommer av naturliga skäl därefter. Vårt motto är att det 

skall vara ett attraktivt bad som många besöker och att 

man blir mottagen av trevlig och kunnig personal. 

Utvärdering är viktigt och lite nervöst innan 

sammanställning av antal badande kommit in. Dessutom så 

är vi väldigt väder-

beroende, vilket på-

verkar resultatet. När 

alla bitar ramlat på plats 

och sommaren har givit 

ett bra överskott så är 

inte bara vår "finans-

minister" glad utan hela 

föreningen kan dra nytta 

av kosingen som hamnar 

på plussidan. När vi uppnår fem (5) "badankor" av fem (5) 

möjliga, blir vi väldigt glada och fnittrar lite extra, för det 

innebär påfyllnad i kassakistan.  

Hanna Malmros med Doppingen 
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GGN 2 november 
Har Ni hört talas om Nordic Sport & Event?  Det är det 

företag som övertagit organisationen kring GGN. 

Efter 29 år i egen regi så överlämnade man det hela till 

Nordic Sport & Event. Endurotävlingen har vuxit för varje 

år och till slut 

måste man ha 

partners  som 

kanske har lite 

mera resurser 

och muskler. 

Det arbete som 

organisationen 

kring "gamla" 

GGN lagt ner är 

imponerande 

och det skall de ha all credit för. När nu GGN gick in i 

2013 med 30-årsjubileum med allt vad det innebär så kan 

vi med tacksamhet konstatera att det även i år blev 

framgångsrikt.  

Vi i Wisby Simsällskap var inte sena att hänga på det 

nya GGN. För vår del märkte nog ingen någon påtaglig 

skillnad utan vi fortsatte med det vinnande koncept som vi 

anser passar oss bäst. Samma skitiga enduroåkare, samma 

lera, samma glädje och ibland besvikelse, och samma 

nöjda badgäster, varför då ändra på något. Vi vet av 

erfarenhet, att det vi bidrar med under den första helgen i 

november i form av bastubad, varm korv, fika och tillgång 

till ett dopp i Visbys största badbalja är uppskattat. Den 

badbalja som vi talar om benämns som Solbergabadet i 

dagligt tal och tjänar än en gång som ett "reningsverk" för 

kropp och själ. 

 

 

Utbildningar 
WSS genomför, sin vana trogen, en mängd utbildningar 

av skilda slag, allt för att hålla sig à jour med aktuella 

händelser inom simningen. Simmarna ställer krav, vilket 

de skall göra, på att funktionärer och ledare skall ge dem 

så bra förutsättningar som möjligt. En bra utbildning i 

kombination med ännu bättre träning ger resultat i 

längden. 

 

 

Receptionstjänst i helgerna 
Stora företag med självaktning har ju en egen reception. 

WSS är ett stort företag så det faller sig naturligt att vi 

hänger på. Vår service till simmarna och besökande 

föräldrar eller andra som behöver hjälp sker i första hand 

av Elsie och Eva. De ockuperar Solbergabadets reception i 

helgerna och delar ut lappar, hämtar kvarglömda grejer(?), 

säljer badprylar och snackar och informerar om det mesta, 

i första hand till smågrupperna. Det skall sägas att de inte 

är helt ensamma om denna så viktiga uppgift, det är 

ytterligare ett antal villiga volontärer. Alla får härmed ett 

stort tack. Ni med många andra betyder mycket. 

 

 

Försäljningsavdelningen 
När man tillhör WSS så ingår även att man tar del av 

försäljningssidan. Det är 

mycket som skall krängas för 

att få in pengar. Många är det 

som tar sitt ansvar och ägnar 

sin fritid åt inkomstbringade 

verksamhet. Vad som finns till 

försäljning kan man se på vår 

hemsida www.wisbysim.se . Besök gärna den, inte bara för 

att se vad shoppen innehåller, utan för att även få en 

inblick i vår övriga verksamhet.       

 

Tränarträffar 
Våra tränare är mycket aktiva och träffas inte bara på 

träningarna. De samlas många gånger per år för få ihop det 

hela. De har liksom en "plan"! Att de dessutom ser ut att 

trivas med varandra gör inte saken sämre. Utan deras 

insatser skulle det inte funka. Eldsjälar är bra att ha, för då 

mår man bra. Alla får här ta del av vårt stora tack. 

 

Bad på morgonen 
Detta är något som "Morgonbadarna" ägnar sig åt 

flera gånger i veckan. Visste Ni att de en gång i tiden hette 

Visby Gymnastikförening. Den bildades den 29 september 

1932 i Visby läroverks gymnastiksal.  

När man tittat i protokoll från årsmötet från den 21 

oktober 1937 så är namnet Visby manliga Gymnastik-

förening. Numera finns det även damer i glada 

Morgonbadares skara. Det har gått framåt! 

Morgonbadarna är idag en del av den stora WSS-

familjen och är mycket aktiva. Simning, gymnastik och en 

hel del trevliga aktiviteter håller de på med och så firar de 

med eget luciatåg. 

 

 

Lokaler 
En viktig lokal för att kunna bedriva simning är för vår 

del Solbergabadet, flitigt nyttjat alla dagar i veckan året 

runt, och till viss del även 

Romabadet. Badvillan 

tjänar som samlingsplats 

för simmarna. Möten och 

träffar och en hel del annat 

är också på tapeten. Klubbstugan vid kvarnen Kärringen 

har länge funnit i våra hjärtan. Med den stora 

verksamheten så behövs det ändamålsenliga lokaler.  

 

http://www.wisbysim.se/
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Arkiv – Tidningsurklipp – Foton (ATF) 
Bokstavskombinationer och förkortningar av alla de 

slag är ju tidens tand. ATF står för det som rubriken 

innehåller. Det är oerhört viktigt att man har koll på 

historien och sköter den lika varsamt som ett litet barn. 

Det som hände i går är ju redan historia. Vi har ett digert 

tidningsurklippsarkiv som Elsie har upprättat under många 

år. Numera finns det även digitaliserat, allt för att 

tillgängligheten skall vara så stor som möjligt. Hör av Er 

så plockar vi fram handlingarna för egna djupdykningar i 

vår långa historia. 

 

Bästa Fyran 13 april 
Bästa Fyran är en simtävling för årskurs 4. Alla som går 

i fjärde klass kan vara med, oavsett hur bra man är i 

simning. Tävlingen 

är en lagkapp i 

simning med åtta 

deltagare, 4 flickor 

och 4 pojkar från 

samma klass. Alla i 

laget skall simma 

25 m var, valfritt 

simsätt. 

Detta var 5:e året 

WSS anordnade denna tävling. I år var det 5 lag som 

anmälde sig. 2 lag från Lyckåker, 1 lag från Västerhejde, 1 

lag från Fårösund och 1 lag från Norrbackaskolan. 

Medaljer utdelas till guld, silver och bronsplatserna. Alla 

deltagare får diplom, badmössor mm. Varje år har det varit 

Eva Sandin och Elsie som ansvarat för denna tävling. 

Det är en rolig tävling med fullt ös då många syskon och 

föräldrar på läktaren hejar på lagen. 

 

 

Plask o Lek, Simskola och Teknikgrupperna 
Det blir bara fler och fler som vill vara med i dessa 

grupper. Till vårterminen 2013 hade vi fått ca 60 

anmälningar men fick 

plats med ca 40 st.  

Till höstterminen 

ökade anmälningarna  

till ca 124 st och efter 

div. avhopp mm så 

lyckades vi få in de 

flesta. Anmälningarna 

till grupperna görs via 

WSS hemsida www.wisbysim.se  där det finns ett 

dokument som man får fylla i.  

Vi fick till hösten även två plask o lek-grupper i 

Romabadet på lördagarna där bl.a. Rolle och Oskar 

Strömbeck höll i trådarna, jättebra. Göran Appelquist fick 

efter en del pusslande ihop schemat med träningstiderna 

för Plask o Lek och Simskolan och Nicklas Sköld fixade 

med Teknik-grupperna.  

Man blir själv inspirerad när man ser barnens glädje i 

bassängen.  

 

 

Crawl-kurser och Mastersimning 
Många är det som vill lära sig crawla. Kerstin och 

Matilda ser till så att de kan ta sig fram med detta, för en 

del, jobbiga simsätt. På måndagskvällarna kör de först 

nybörjare-kurs och därefter 

fortsättningskurs i crawl. De som har lärt 

sig den konsten kan sedan fortsätta i 

gruppen för Mastersimmare och den 

gruppen bara växer och växer. 

PS! Kråla blev populärt i Sverige i 

mitten av 1930-talet. Den förste läraren 

ansluten till Svenska Simförbundet att 

lära ut det var gymnastikdirektören Sigge Bergman i 

Saltsjöbaden.  

 

Vattengympa 
Om man vill hålla sig i form är t.ex. vattengympa en bra 

"idrottsgren" att delta i. Det märks att det är populärt och 

det är ganska svårt att få tag på ledare. Där har vi tur. Vi 

har Gunilla som under flera år har haft sina grupper på 

söndagar och torsdagar i Solbergabadet. På vårterminen 

hade vi Annika som haft tisdagsgruppen under några år. 

Nu var det tyvärr 

så att hon flyttade 

till fastlandet och 

vi behövde en ny 

ledare. Det gick 

lättare än man 

kunde tro, helt 

plötsligt så fanns 

Ewa M där och 

med glädje tog hon 

över Annikas 

grupp.  

Här behövs inte bara någon som hoppar på kanten utan 

vi behöver även någon som kan hoppa i(n) när någon av 

ledarna uteblir. Förslag emottagets tacksamt! 

 

 

Medlemsregistret 
Du har med säkerhet stött på Elsie som jagar folk för att 

få in uppgifter om grupptillhörighet, medlems- och 

terminsavgifter och allt som hör ett medlemsregister till. 

 Ett välskött medlemsregister är en förutsättning för en 

välskött förening. Ordning och reda på alla plan fordrar 

många timmars jobb varje dag för att få ihop detta. WSS 

har en omfattande verksamhet med många grupper och 

många olika avgifter som skall placeras på rätt ställe.  

Ett annat skäl till att det skall vara ordning i papperen är 

alla skilda rapporter som skall sändas kors och tvärs till ett 

flertal organisationer, förbund och en massa andra som har 

eller tror sig ha intresse av en hop statistik. Statistik kan 

man ju använda till det mesta och det går faktiskt att göra 

otroliga saker med staplar och diagram. Det är inte alltid 

man förstår vad som visas, men man kan ju ha roligt och 

även använda detta när man vill skryta lite. WSS har bra 

koll på medlemsregistret bl.a.! (Skryt)       

 

http://www.wisbysim.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigge_Bergman
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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 

28. Susanne Markvardsén 2011 

29. Märta Wellhagen 2012 

30. Ulla-Britt Hildingsson 2012 

31. Elisabeth Classon 2012  

32. Gun Svensson 2012 

33. Iana Wiberg 2012 

34. Inger Tignér 2012 

35. Helena Merk 2012 

36. Valborg Thimgren 2012 

37. Maj Fransson 2012 

 

 

 

Föräldrafest 16 november 
Lördag den 16 november anordnades en trevlig och 

uppskattad föräldra-/sponsorfest i Solbergaskolans matsal. 

God mat och trevlig underhållning av Annen Jakobsson 

och hennes sångarkompisar.  

Tack för ett bra initiativ! 

 

Dagen då Elon och Emma tog emot Kungen 

och Drottningen 
Den 7 september fick vi storfrämmande till Gotland. Då 

kom Kungen och Drottning Silvia och de togs emot av ett 

par av våra duktiga simmare, nämligen Elon Björklund 

och Emma Öhman. 

PS! Vi vet inte vad kungaparet i övrigt hade för sig på 

Gotland. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu gäller det för simmarna att kämpa 

för kommande mål! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlems- och terminsavgifter 
 

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 

 Mastersim/crawlkurs 700:-/termin 
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Utdelade vandringspriser mm 2013 

Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare Pristagare 

WSS pris  

”För träningsflit” 

 

  

Den pojke och flicka, som under 

året visat synnerlig träningsflit, 

varvid både närvaro och kvalitet 

bedöms. 

  

Oskar Persson 

Emma Öhman 

  

 

Juniwiks vpr  

”Bästa allroundsimmare” 

 

Pokal 

Den pojke eller flicka, som  

under året haft de största  

framgångarna i DM och i övriga 

tävlingar på Gotland och i 

samtliga simsätt. 

 

Oskar Persson 

  

 

WSS vpr  

"Bästa allroundsimmare" 

 

Pokal 

Den pojke eller flicka, som  

under året haft de största  

framgångarna i DM och i övriga 

tävlingar på Gotland och i 

samtliga simsätt. 

  

  

Tone Sandsjö 

  

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. 

 

Tone Sandsjö 

Linus Kahl 

 

   

WSS pris 

”Sällskapets bästa simmare” 

 

  

 

Simmare som oavsett ålder har 

nått högsta nationella standard i 

sin åldersgrupp inom en eller flera 

grenar. Resultaten skall ha 

uppnåtts i nationell konkurrens. 

 

Emma Öhman 

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. 

 

Robin Cederqvist 

Lowe Rogersdotter 

   

WSS vpr "Bästa Kompis" 

 

Pokal 

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. 

  

Robin Cederqvist 

Matilda Johansson 

  

 

Peter Asp  

ledarstipendium 2013 

 

3.000:- 

"... har tilldelats en ideell ledare i 

WSS. Som ung simmare har 

denna person letts av Peter Asp. 

Oaktat Peters bortgång har 

stipendiaten gjort ett eget vägval 

inom föreningen som ledare. WSS 

framtid bygger på generationer av 

generationer." 

 

 Matilda Persson 

 

   

WSS uppmuntringspriser 

"För goda insatser" 

Den/de medlemmar som gjort 

särskilt goda insatser i föreningen. 

Göran Appelquist 

Kerstin Nyberg 

Pernilla och Tord 

Thuresson 

Thomas Öhman 

Elsie och Kjellåke 

Nordström 
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En höst av framgång! 

 

1 augusti, en ny klubb, på en ö, herregud vad hade jag gett mig in på? Uppstart i ett utebad med fladdrande linor 

fästa i betongklumpar som ligger på land. 2 dagar senare läger i Roma i en grön bassäng. 

 

Snacka om kontraster när man kommer från en miljö med inomhus 50m bana med möjlighet att simma med 20 st 

25 m banor. 

 

Jag möttes av varma människor, till och börja med Oskar Strömbeck och Robin Cederkvist som hjälpte mig att 

flytta mina saker från Uppsala till Robins garage, för att 3 dagar senare med Tord och Pernilla Thuressons hjälp 

flytta in dom i min nya lägenhet på Tjelvarvägen. Några dagars boende i början hos Sussie Rosengren och Björn 

Kahl var super! Tack alla för all hjälp att ta mig till ön. 

 

Simträning är i sig ganska lik oberoende av vart man skall göra den, för att bli bättre måste man ha mål och en 

vecka fylld av träning, jag la till en morgonträning i veckan för att kompensera att de flesta simpassen bara är 1.5 

timmar på eftermiddagarna. Vi började med en egenkomponerad Core landuppvärmning som vi gör 15 minuter 

före varje simpass, varje dag. Det gäller hela tiden att ligga på gränsen av vad alla klarar av under veckan, liten som 

stor, ung som äldre. Spannet på träningarna är från 11 år upp till 45, bara det en utmaning stor nog när vi ibland har 

3 banor i Solberga badet. 

 

Vi kör en 4 veckors periodisering som sen kan sättas ihop i flera perioder efter varandra mot målen. Den första 

veckan är en ”test” vecka med återkommande simpass så vi tränare får chansen att bedöma lite hur vi ligger till, 

vecka 2 och 3 är upptrappningar både i längd och intensitet, vecka 4 är en återhämtningsvecka där vi även försöker 

klämma in en social aktivitet, det skall vara kul att simträna! 

 

Det har gått alldeles utmärkt på tävlingarna under hösten/vintern, många har haft en enorm utveckling och fortsätter 

ha det. Det är viktigt att alla kan vara med och tävla, vi åker både på tävlingar där alla får vara med och tävlingar 

med kvaltider.  

 

Vi har även börjat med testtävlingar på hemmaplan, WSS Saturday Morning, ett sätt för många att prova på en hel 

del sträckor de kanske inte annars tävlar på, det är alltid bra att öva innan vi tävlar i skarpt läge. 

 

Vi är många på träningarna förutom när det är lov, tyvärr går närvaron ner ganska rejält när det är ledigt från 

skolan, det borde vara tvärt om, när skolan är ledig borde orken och lusten för att träna bli högre och inte som det är 

just nu, där har vi något att jobba på. 

 

När jag nu 6 månader senare sitter och skriver ihop dessa rader kan jag bara konstatera att det var helt rätt beslut att 

flytta till en klubb på en ö, ha uppstart i en bassäng med fladdrande linor och träna utomhus i grönt vatten, Wisby 

Simsällskap är en fantastisk förening! Tack alla sponsorer, simmare, föräldrar, ledare och styrelse för en höst av 

framgång! 

 

Mikael Eriksson 

Chefstränare Wisby Simsällskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisby Simsällskap har sjösatt skutan inför den kommande säsongen. 

Vid rodret står en före detta OS-tränare med tydliga ambitioner och ett långsiktigt tänkande. 

– jag vill kunna bevisa att det går att bli en duktig simmare på Gotland, säger Mikael Eriksson.  
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 GOTLANDSREKORD, KORT BANA, DAMER, 2013-12-31 
 

25 m  fritt 961221 Jenny Ellebring WSS 12.84 

50 m fritt 020929 Ida Sandin WSS 27.50 

100 m fritt 020421 Ida Sandin WSS 59.46 

200 m fritt 050424 Ida Sandin WSS 2.06.45 

400 m fritt 031117 Ida Sandin WSS 4.27.09 

800 m fritt 050423 Ida Sandin WSS 9.11.19 

1500 m fritt 030222 Petra Allestad WSS 17.45.29 

4x50 m fritt 990628 Maria Larsson, Maria Funck, 

Jenny Ellebring, Elin Funck 

Team G 1.53.03 

4x100 m fritt 010318 Petra Allestad, Angelica Allestad, 

Maria Larsson, Ida Sandin 

Team G 4.10.38 

4x200 m fritt 980509 Irini Tsakalou, Jennie Hammarström, 

Jenny Ellebring, Tove Thuresson 

WSS 9.10.91 

50 m bröst 960120 Jenny Hallberg HBK 34.41 

100 m bröst 030315 Ida Sandin WSS 1.13.53 

200 m bröst 050424 Ida Sandin WSS 2.38.83 

50 m rygg 071209 Petra Allestad WSS 31.19 

100 m rygg 050712 Ida Sandin WSS 1.04.60 

200 m rygg 050312 Ida Sandin WSS 2.18.24 

50 m fjäril 040314 Ida Sandin WSS 29.57 

100 m fjäril 040311 Ida Sandin WSS 1.05.29 

200 m fjäril 041121 Ida Sandin WSS 2.18.49 

100 m medley 040312 Ida Sandin WSS 1.03.93 

200 m medley 050313 Ida Sandin WSS 2.16.39 

400 m  medley 050310 Ida Sandin WSS 4.48.14 

4x50 m medley 970701 Linda Persson, Jenny Ellebring, 

Tove Thuresson, Elin Funck 

Team G 2.09.73 

4x100 m medley 000325 Petra Allestad, Ida Sandin, 

Marlene Claesson, Maria Funck 

Team G 4.42.57 

 

 GOTLANDSREKORD, LÅNG BANA, DAMER, 2013-12-31 

 

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 130627 Emma Öhman WSS 18.43.22 

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 120609 Emma Öhman, Sara Nyberg, 

Matilda Persson, Alva Werner 

WSS 9.34.95 

 

50 m bröst 960421 Jenny Hallberg HBK 35.51 

100 m bröst 030607 Ida Sandin WSS 1.16.68 

200 m  bröst 050522 Ida Sandin WSS 2.45.96 

50 m rygg 040515 Ida Sandin WSS 32.57 

100 m rygg 041114 Petra Allestad WSS 1.05.40 

200 m rygg 030630 Petra Allestad WSS 2.28.00 

50 m fjäril 030629 Ida Sandin WSS 30.73 

100 m fjäril 030609 Ida Sandin WSS 1.06.80 

200 m fjäril 040714 Ida Sandin WSS 2.21.73 

200 m medley 050521 Ida Sandin WSS 2.21.04 

400 m medley 050522 Ida Sandin WSS 4.59.19 

4x50 m medley 961025 Linda Persson, Jenny Hallberg, 

Tove Thuresson, Jenny Ellebring 

Team G 2.14.07 

4x100 m medley 980630 Maria Funck, Jennie Hammarström, 

Marlene Claesson, Irini Tsakalou 

Team G 4.55.52 
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 GOTLANDSREKORD, KORT BANA, HERRAR, 2013-12-31 
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, 2013-12-31 
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 120609 Niclas Högberg WSS 29.54 

100 m rygg 120609 Niclas Högberg WSS 1.03.93 

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 120429 Niclas Högberg WSS 2.19.08 

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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Slutord 
 

Avslutningsvis vill vi i styrelsen för Wisby Simsällskap tacka alla som bidragit till föreningens 

verksamhet och utveckling. Alla insatser, stora som små, är livsviktiga för en förening som baseras på 

ideell verksamhet. 
 

Ett stort tack riktas till våra sponsorer, som med sina bidrag verkligen gör skillnad för oss. Hoppas alla 

sponsorer får en trevlig läsning av verksamhetsberättelsen, och därigenom förstår vilken bredd föreningen 

har i verksamheten. 
 

Vidare vill vi uppmärksamma Gotlands Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna, som under året gett 

oss ett stort stöd särskilt när det gäller utvecklingen av föreningen, förankringen av vår värdegrund och 

arbetet med värdefull idrottsförening. Ni var också ett stort stöd för föreningen när Peter avled. Vi hoppas 

givetvis på ett fortsatt utvecklande samarbete! 
 

Slutligen vill vi visa vår uppskattning till Region Gotland, genom att de beviljat bidrag till hyra av ett 

funktionellt tidtagningssystem till våra inbjudningstävlingar. Nu hoppas vi i WSS att vi kan hitta en 

varaktig lösning på detta, genom att vi tillsammans kan hitta finansiering för att köpa ett system som 

håller måttet.  
 

Vi i WSS är inte naiva, men vi lever på hoppet! Därför hoppas vi att simhallsfrågan inte är helt död. 

Verksamheten växer så det knakar. Behovet av en ny simhall är stort, inte bara för WSS, utan för hela 

Gotland. 
 

Visby mars 2014 

 

 

           Fredrik Persson          Björn Kahl    Thomas Öhman 

           Ordförande          Vice ordförande    Kassör 

 

 

 

           Britt Sandsjö          Fredrik Godman    Jette Knudsen 

           Sekreterare          Ledamot    Ledamot 

 

 

 

           Krister Höglund      Johan Granath 

           Ledamot      Ledamot 
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Tack till alla Sponsorer! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rent Tak Sverige AB 
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Godmans Biluthyrning AB 

Sibylla Skarphäll 

Annika Granath Fastighets AB       
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Verksamhetsplan 2014 

Föreningsarbete          

Månad Ev. datum / aktivitet Ansvar 

 

Januari  Upptakt, Terminsstart Tränare 

 LOK-stöd redovisning 15/2 Elsie 

 Resebidrags redovisning 15/1 Fredrik 

 Fakturering vårterminen Thomas/GI 

 Bokning av hallar sommarsäsong 31/1 Tränare 

 Annons sommarjobbare  Projekt  

Februari Årsberättelse klar 3 veckor före årsmötet Alla + Kjellis  

 Föräldramöte i samtliga grupper  Trän, Styrelse 

 Planera tävlingsansökningar inför nästkommande år Fredrik 

 Inbjudningar egna tävlingar Fredrik 

 Planera schema Toftaparkeringen Projekt 

 Planera utomhusbadsäsongen Projekt  

Mars Årsmöte 23/3 Alla 

 Påminnelse Fakturering vårterminen Thomas/GI 

 Planera terminsavslutning Tränare 

 Förberedelser för sommarens simskola Styrelse 

 Ansökan bassängtider nästa läsår 31/3 Tränare 

April Planera Kneippbyn Swim Fredrik 

 Utvärdering/Intresseförfrågan i grupperna inför nästa läsår Tränare 

 Utskick arbetsschema Toftaparkeringen Projekt 

Maj Budgetuppföljning, rev. av höstens tävlingar Styrelsen/Huvudtränare 

 Planering av grupper inför hösten Tränare 

 Utvärdering grupper, sammanställning. Ledarträff Tränare 

 Iordningställa utomhusbaden Projekt 

 Annonsera höstens simskolor Styrelsen 

Juni Utvärdering grupper, sammanställning. Ledarträff Tränare 

 Utskick till simmarna för kommande läsår  Tränare 

 Kneippbyn Swim Alla   

Juli Resebidrag redovisning 15/7 Fredrik 

Augusti Upptakt samtliga ledare, kommittéer, styrelse o anställda Alla 

 Fakturering höstens simskola Thomas/GI Påminnelse fakturering 

 vårens och sommarens grupper Thomas/GI 

 Planera Solberga Open Alla 

September Föräldramöte i samtliga grupper Tränarna/Styrelse 

 Direktiv från styrelsen om nästa års budget Styrelsen 

 Önska tävlingar/läger för nästkommande år Tränare 

 Peter Asp Swim Alla 

Oktober Budgetarbete, till styrelsen Alla Utvärdering/Intresseförfrågan i grupperna 

 inför nästa termin Tränare Annonsera vårens simskolor

 Styrelsen Planering av grupper inför hösten Tränare 

November  Budgetarbete klart för nästkommande år Styrelse Påminnelse Fakturering 

höstterminen Thomas/GI 

 GGN 

December Se över tränare/grupp och skriva överenskommelser Tränare 

 Utskick till simmarna för kommande termin  

 Gotlandsmästerskapen/Lucia Alla 

 Terminsavslutning Tränare 

 Rapportering närvaro grupper, ledare  

 Utvärdering grupper, sammanställning. Ledarträff Tränare 
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Planerade Styrelsemöten  

2014-01-09 18.30 GEAB 

2014-02-06 18.30 GEAB 

2014-03-09 09.00 Badvillan 

2014-03-23 10.00 Badvillan  Årsmöte 

2014-04-09 18.30 GEAB 

2014-05-11 09.00 Badvillan 

2014-06-12 18.30 GEAB 

2014-07-13 09.00 Badvillan 

2014-08-21 18.30 GEAB 

2014-09-14 09.00 Badvillan 

2014-10-16 18.30 GEAB 

2014-11-16 09.00 Badvillan 

2014-12-11  18.30  GEAB 

 
Värdegrund 

Arbetet med att förankra värdegrunden i föreningen ska fortsätta enligt den handlingsplan som finns upprättad. Det innebär att 

nya medlemmar, ledare ska informeras om värdegrund och policys. Alla tillgängliga informationskanaler ska användas för att 

synliggöra värdegrunden, särskilt vid de olika föreningsaktiviteter som anordnas. 

 

K amratskap 

U tveckling 

L ust 
 

Utbildningar 

Tillsammans med vår samarbetspartner, SISU Idrottsutbildarna, ska föreningen arbeta med utbildningsinsatser för aktiva, 

ledare, funktionärer och föräldrar. Utbildningen är viktig för att vara säkra på att vi levererar en bra verksamhet. 

 
Aktivitetsplanering 

 

Aktivitet Jan  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Svenska spel                

TOFTA                 

BAD                

Kakor                

Bingolotto JUL              

Plastpåsar               

Tandborstar               

Ljus              

Party              

Ullmax                   

 

Wisby SS är en klubb som arbetar hårt för att våra barn och ungdomar ska ha de bästa förutsättningar för att utöva sin idrott. 

Det finns många delar som ska falla på plats i en klubb. Allt från tränare, engagerade föräldrar och barn, träningstider och 

ekonomi.  

Wisby SS har 2014 kostnader för att driva verksamheten på 2 400 000. Wisby SS har intäkter från många olika håll där driften 

av Tofta parkeringen och Gotlandshems bad ger ett bra tillskott till kassan. Men vi behöver även engagera våra simmare i 

klubben och därför får ni denna information. Vi vill med informationen ge er alla en bild av vilka planer Wisby SS har inför 

2014 när det gäller försäljning och andra aktiviteter för att bidra till Wisby SS fortsatta utveckling. Ovan kan ni se en 

årsplanering som ger er en bild av önskemålet. I dag är vi ca 300 aktiva simmare i klubben. Vi har uppskattat att vi behöver 

sälja så vi får en intäkt på ca 80 000 kr totalt. Det gör att varje simmare behöver bidra med en intäkt på 266 kr/ simmare.  

 

Information 

Styrelsen har som målsättning att skicka ut information om föreningens verksamhet minst en gång i kvartalet. Vidare ska vi 

utveckla förmågan att informera om och delegera uppgifter som ska utföras. 

Vidare ska vi tillsammans skapa förutsättningar för att ge media underlag för när vi åker på tävlingar, och även återkoppla 

resultat och framgångar i referatform. 
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  Tävlingsplanering 2014 
Datum Namn Plats  

Januari    

4-5.1 Palles Minne Bollnäs E, uttagna 

24-26.1 GP1 Uppsala E, kvalade 

24-26.1 UGP1 Torvalla EAB 

Februari    

15-17.2 Väsman Open Ludvika EAB 

Mars    

1.3 WSS Saturday Morning 1 Visby EAB, ME 

7-9.3 GP2 Stockholm E, kvalade 

7-9.3 UGP2 Åkersberga AB 

22-23.3 Falu Skins Games Falun E, kvalade 

29.3 WSS Saturday Morning 2 Visby EAB, ME 

April    

5-6.4 Västerås Meet Västerås EA (B) 

25-27.4 GP3 Jönköping E, kvalade 

29.4-6.5 CIJ Meet 2014 Luxemburg EAB, Uttagna, Max 7 st 

Maj    

3-4.5 Jöns Svanbergssimmet Uppsala EAB 

17.5 Vårplasket Hemse ME 

30.5-1.6 UGP3 Stockholm EAB 

Juni    

6-8.6 JDM/DM Stockholm EA, kvalade 

7-8.6 Kneippbyn Swim Visby EAB, ME 

25-29.6 Sum-Sim Malmö EAB, kvalade 

Juli    

2-6.7 JSM/SM Borås E, kvalade 

6.7 Vansbro Vansbro Uttagna 

25.7 Sundsimmet Fårösund EAB 

Augusti Ingen tävling   

1-10.8 Veckoslutsläger (prel) Åland EAB 

1-10.8 Veckoslutsläger (prel) Åland ME 

September    

7.9 US-Open Uppsala EAB 

27-28.9 Peter Asp Swim Visby EAB, ME 

Oktober    

10-12.10 UGP4 Stockholm EAB 

25.10 SS04 Knatte Solna ME 

24-26.10 JDM/DM Stockholm E, kvalade 

November    

? Sjöhästen Hemse B, ME 

7-9.11 Sum-Sim Region Torvalla EAB 

19-23.11 JSM/SM Stockholm E, kvalade 

29-30.11 Julklappsdoppet Bromma EAB, ME 

December    

5-7.12 Sum-Sim Riks Helsingborg E,A, kvalade 

13.12 GotlandsMästerskapen Visby EAB, ME 
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NYA GOTLANDSREKORD 2013 / 50 METERS BANA 

 

1500  fritt D 2013-03-09 Emma Öhman GP Eriksdalsbadet, Sthlm WSS 18.47.07 

1500  fritt D 2013-06-04 Emma Öhman UGP3,     -"-           -"- WSS 18.46.78 

1500 fritt D 2013-06-27 Emma Öhman Sum Sim, Landskrona WSS 18.43.22 
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God fortsättning på 2014! 

Det var en tuff match i sextio effektiva minutrar igår på nyårsaftonen mellan 

föräldrar/ledare och simmare. Bra spel och simmarna hade pigga ben trots 

långpasset innan, då flera sam 10 000 m. Hur det gick? …en bild säger mer 

än...  

Nu tror jag inte att ledarna är nästan dubbelt så bra som simmarna utan 

simmarna vill inte göra ledarna ledsna (Kn) 

Gotlands Idrottshistoriska Förening har som en av många uppgifter, att skapa ett idrotts-

historiskt museum på Gotland. Vi har idag samlat ihop en hel del av pokaler, medaljer foton 

och gamla handlingar såsom protokollsböcker m.m. som vi försöker dokumentera på bästa 

sätt. Allt detta i vår strävan att hjälpa föreningar och förbund att göra handlingarna mer 

tillgängliga för alla. 

Se hemsidan www.gotlandsidrottshistoriska.se 

 

http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/


Verksamhetsberättelse 2013 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 32 - 

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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är Riktlinjer för 

Uttagning till 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 100 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
       

      

 2013-12-31/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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Mera statstik 

Facebook har blivit ett medium som även WSS har anslutit sig till. En modern förening använder sig av moderna 

hjälpmedel. Här följer lite statistik som FB-redaktionen kan redovisa: 

 

      Den 29 april 2013 startade vi den nya officiella sidan, men vi valde att ha kvar "bubbelgruppen" också.  

      Vi ligger på mellan 100 - 300 som läser inläggen. Ibland även färre.  

       

De här inläggen har under året dragit till sig flest läsare/besökare: 

      21/5 Jakob och Robin gör första utomhuspasset i grusgropen i Träkumla 563 besökare.     

      6/6 Kneippbyn Swim 968 besökare.   

      27/6 Emma Öhman 10:a på Sum-Sim 383 besökare.  

      4/7 Inlägg om flera saker, bl.a. Alba tar medalj på Stockholm summer games. 393 besökare. 

 

I övrigt kan man konstatera, att Facebook är en del av framtiden.  
 

     
BADNING ÄR EN KONST  
Hämtat ur " SIMLÄRARE för nybörjaren" utarbetad på uppdrag av SVENSKA SIMFÖRBUNDET och SIMFRÄMJANDET av ERIK 
BERGVALL (1939) 
 

Det bör även ingå i en simlärares skyldighet att se till att eleverna, särskilt barn, inte bada alltför felaktigt. I det avseendet 
syndas det mycket på nåden. Man ser ofta barnen stå länge avklädda innan de gå i vattnet så att de ha frosskakningar redan 
innan de kommit däri. Man ser dem lika ofta stå skakande av köld i blåsten efter badet. Sådant strider alldeles emot 
badreglerna och kan lätt föra till att badet inte blott blir utan nytta utan i stället direkt skadligt för individen i fråga. En 
simlärare bör äga kännedom om grundreglerna för det välgörande kallbadet och rätta sitt handhavande av undervisningen 
därefter. Första regeln är att den badande skall bege sig i badet med full kroppsvärme dock ej efter ansträngning med häftig 
andning och bultande hjärta. Badets längd skall avpassas efter vattnets temperatur och den badandes härdning. Kallbadet 
skall avkyla, men ej utkyla den badande. Den ovane skall börja med korta bad, 3, 5 högst 10 minuter åt gången (vilka tidmått 
succéssivt ökas) och därefter genom kroppsrörelse befordra reaktionens uppkomst. Lyckas han ej att efter badet återfå 
kroppsvärmen och därmed välbefinnandet, är detta tecken till dålig reaktion. Antingen har han badat för länge eller passar ej 
kallbadet för honom. Han bör då genom härdning (halvbad) förbereda sig för kallbadet. 
 

En frisk människa kan härda sig till att vistas mycket länge i kallt vatten utan att lida men därav. Hon har i så fall uppövat 
sina organ, särskilt cirkulationsorganen till att motstå det kalla vattnets kylande inverkan. Sådant kallas vattenvana. Den 
kraftiga kroppsrörelsen, som åstadkommes genom simning - och det är i regel vana simmare som företaga dessa långa 
kallbad - gör att kroppen alstrar så mycket värme att värmeförlusten till stor del täckes. En vattenpolospelare t.ex. kan efter 
mer än en halv timmes vistelse i vattnet komma därur med höjd kroppstemperatur i stället för sänkt, detta på grund av det 
synnerligen kraftiga muskelarbete, som vattenpolospelet kräver. Det fordras dock härdning under åratal och en mycket stor 
färdighet i simkonsten för att uppnå sådana mått av vattenvana. De rörelser, som den ovane simmaren utför, äro visserligen 
tröttande, i synnerhet psykiskt, men de äro icke alltid ägnade att uppehålla kroppsvärmen lika bra som oavbrutna 
simrörelser, emedan den icke simkunnige blir stående eller liggande orörlig under längre eller kortare intervaller och 
dessutom genom att spänna sin kropp försvårar blodcirkulationen.  

Det var minsann inte lätt förr hellre! Kallt i vattnet bl.a. 
 

Elfrida Svedjer "Lyckligt ovetande"  
Elfrida Svedjer, som skrivit novellen "Lyckligt ovetande", går andra året i klass Na12b 

på Christopher Polhemgymnasiet. 

– Vi gick en guidad tur med klassen och vid Kruttornet berättade guiden om hur det såg 

ut och var där förr och båtarna som kom och gick. Det ville jag beskriva i min novell, 

förklarar hon. 

På fritiden spelar Elfrida fotboll i P18IK, i A-laget som går upp i ettan nästa år.  

Juryns motivering Elfrida gestaltar vår gemensamma medeltidshistoria med stor nerv, 

inlevelse och intensitet. (Hela novellen finns på Hela Gotland.) 

  Publicerat 2013-10-04 ,Hela Gotland. Foto: Krister Nordin 

  

PS! Elfrida är också Plask o Lek och Simskoleledare i WSS. 

Verksamhetsberättelsen sammanställd av Elsie och Kjellis Nordström 


