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Förord 

Från riktigt bra till ännu bättre - allt är möjligt! 

År 2016 bjöd på nyhetshändelser i världen som bara för ett år sedan kändes otänkbara för många. 

Det visar hur svårt det är att förutse framtiden och jag har en personlig övertygelse att vi i 

föreningslivet på flera olika sätt har en livslång positiv påverkan på våra unga idrottare. Som 

idrottsförening har vi en enastående möjlighet att ge stöd så att fler unga människor hamnar där 

de vill vara och att idrottare är vinnare både i sin idrott och i livet. Samtidigt innebär det att vi, på 

både gott och – i ärlighetens namn – en hel del ont, lever i en tid då allt känns möjligt.  

2016 har varit ännu ett bra år för vår förening! Frågar du mig, har vi tack vare engagerade 

medlemmar, funktionärer, medarbetare och fantastiska simidrottare i åldern 5-95 år, världens 

bästa förening! Här är en liten tillbakablick och framåtblick. 

2016 – ett år av framgångar och förändringar 

År 2016 har varit ett framgångsrikt år för Wisby Simsällskap. Vi har haft en mycket stark och 

bred verksamhet inom områdena barn, ungdomar, elit och masters. Under året har vi fått uppleva 

många fina framgångar på olika tävlingar land och rike runt. I strålande sommarsol ökades 

simkunnigheten hos ensamkommande flyktingbarn. Vi har flera gånger nominerats till ”Årets 

Ungdomsförening” på Gotland, och i år var vi nominerade i hela tre kategorier, där vi vann 

”Årets prestation”. Dessa fina nomineringar får man inte om man inte är duktig i sin verksamhet, 

genom alla fantastiska ungdomar och tränare, ledare och eldsjälar som finns i klubben. 

Men även en väl fungerande verksamhet behöver utvecklas. Dels för att något annat som 

påverkar oss förändras men också för att vi själva ser nya behov och tar initiativ till utveckling. 

Många personer arbetar ideellt med olika sakfrågor som är viktiga som stöd till vår vardagliga 

verksamhet. 2016 är också ett år som har gått i förändringens tecken med full fart i 

föreningsarbetet. Som medlem kanske ni inte märker allt som sker, men vår förening sjuder av 

vilja att utvecklas och med så otroligt många duktiga människor, så är det väldigt mycket igång. 

Några smakprov bland det arbetet är införandet av Svensk Simlinje och det stora kliv vi tagit 

framåt i vår digitalisering genom vårt nya medlems- och anmälningssystem. 

2017 – ett spännande år för jubilerande Wisby Simsällskap 

Många roliga saker har vi gjort under 2016 och det ska vi fortsätta med 2017. Mycket återstår 

givetvis att göra av det omfattande förändringsarbete vi påbörjat under 2016. Vi fortsätter att ha 

en ekonomi i balans vilket under 2017 ger oss tillfälle att rekrytera en ledare med huvudansvar för 

vår basverksamhet inom Simskolan. Detta är en förutsättning för att utvecklingen av 

verksamheten och simidrotten fortsatt ska vara positiv. Vi kan även se fram emot ett spännande 

Island Games i juni och i augusti fyller vår fina förening 95 år, det måste självklart firas!  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla härliga simmare, simhoppare, tränare, ledare, 

administratörer, funktionärer, föräldrar, vänner, anhöriga, supportrar, medlemmar och andra 

simidrottsvänner för ett underbart utvecklande, spännande och utmanande år 2016! Jag vill också 

passa på att framföra ett önskemål, och det är att vi alla under år 2017 tar oss tid till att säga några 

uppmuntrande ord till alla eldsjälar i föreningen som öppet eller i skymundan genomför ett 

oerhört viktigt och omfattande arbete för att våra barn och ungdomar ska kunna hålla på med det 

de tycker är allra roligast. Just Keep Swimming, just keep swimming, just keep swimming, 

swimming, swimming… 

Lena Johansson 

Ordförande  
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Svenska Simförbundet är Årets Idrottsförbund 2016 

 

 

Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk 

Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är 

organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300 föreningar. 

Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, 

totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Vår vision 

är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.Svenska Simförbundet utsågs i 

december 2016 till Årets Idrottsförbund av Sport & Affärer med följande motivering  

"Förutom fantastiska resultat i bassängerna världen över driver förbundet viktiga och konkreta 

satsningar på simkunnighet, integration och mångfald. Förbundet arbetar målmedvetet med att 

lära alla svenskar att simma och locka nya motionärer samtidigt som man producerar talanger i 

världsklass." 

 

 

 

Vi är många som minns de magiska nätterna framför TV-apparatens värmande sken med många spännande stunder 

från Rio De Janeiro i Brasilien i jakten på OS-medaljerna och nya rekord 2016. 
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Styrelsen 
Wisby simsällskap bildades 1922 och sällskapets nu gällande stadgar fastställdes på årsmötet den 

14 mars 2015. Stadgarna, som är sällskapets regelverk, finns på föreningens hemsida 

http://www.wisbysim.se 

 

Ordförande Lena Johansson 

 

Vice ordförande Björn Kahl 

Kassör Magnus Frid 

Ledamot Johan Granath 

Ledamot Thomas Bjuresten 

Ledamot Krister Höglund 

  

Revisor Swevik revision 

Ordförande Årsmöte Kjellåke Nordström 

Valberedning Roland Strömbeck 

 Susanne Rosengren 

 Henrik Silfwergård 

 

Styrelse- och föreningsarbetet har under 2016 haft följande fokusområden (utan inbördes 

rangordning): 

♥ En ekonomi i balans – mer fokus på ökade intäkter samt 

effektiviserade faktureringsrutiner 

 

♥ Fortsatt arbete med ökad föräldramedverkan – fullfölja 

implementation av kommittéerna 

♥ Få en stabil organisation/verksamhet oberoende av individ - aktivt 

arbeta med att åtgärda tränare-/ledarbristen samt implementering av 

Simlinjen för att få mer målinriktad undervisning och bättre 

långsiktiga förutsättningar för både ledare och simmare.  

♥ Arbeta med den långsiktiga strategin för ny simanläggning på Gotland – så att vi kan fortsätta 

bedriva simidrott på Gotland 

♥ Översyn av föreningens kommunikationsvägar – exempelvis genom ny/omstrukturerad och 

attraktiv hemsida med tydlighet avseende t.ex. språk, struktur, innehåll osv. 

 

Utöver ovanstående fem fokusområden har det också krävts ett löpande arbete för efterlevnad av 

verksamhetsplanen för 2016. Vi har även medverkat i planeringsarbetet inför Island Games 2017. 

I slutet av 2016 tog vi ett kliv i den nya tekniken när ett arbete drogs igång för att införa ett nytt 

webbaserat verksamhetssystem, med integrerade hemsides- medlemsadministration och 

anmälningsfunktioner för föreningen. All anmälan kräver framöver ett konto i det nya systemet. 

Som alltid med nya IT-system, var det en del inkörningsproblem med allt nytt i början men vi kan 

med stor tillfredsställelse konstatera att vi var snabbt igång med det nya systemet. Det nya 

systemet ger oss på sikt kraftigt minskade administrativa insatser, betydligt mer effektiviserade 

faktureringsrutiner och vi som medlemmar får tillgång till våra egna uppgifter. Information på 

nuvarande hemsidan kommer successivt att flyttas över till nya systemet men fokus har varit att 

få igång anmälningsfunktionen så snabbt som möjligt.  

  

http://www.wisbysim.se/
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Styrelsemöten och andra föreningsmöten 

 

På årsmötet den 14 mars blev vi bjudna på middag av våra fantastiskt fina 

simidrottsungdomar och deras fantastiska ledare 

 

Årsmötet genomfördes den 

14 mars 2016 i Södervärns-

skolans matsal. Vi provade 

ett nytt grepp 2016 där vi 

bjöd in till middag 

samtidigt som vi genom-

förde årsmötet. Middagen 

fixades i ordning till 

självkostnadspris av ME, 

EAB-grupperna och 

tävlingssimhoppsgruppen. 

Det blev en fantastisk 

uppslutning jämfört med 

tidigare års årsmötes-

deltagande. Nytt rekord för 

mötesdeltagare, vi ökade 

från nio personer år 2015 

till 70 deltagare (varav 39 

röstberättigade) år 2016! 

 

På årsmötet föredrogs och 

godkändes sju inkomna 

motioner, inklusive 

ändringar i stadgarna så att 

språket i sällskapets 

stadgar moderniserats.  

Tack för allas 

engagemang! 

 

10 styrelsemöten har genomförts under året (160121, 160216, 160223, 160420, 160518, 160620, 

160921, 161026, 161116, 161207). 

 

 

2016 års SM-poäng är ihopräknade av Svenska Simförbundet. 

2016 blev Wisby Simsällskap 50.e bästa simklubb i Sverige och Sveriges 59.e 

bästa simidrottsklubb, jämför man med 2015 så var vi 54.e bästa simklubb 

och 62.a bästa simidrottsklubb. Så det är upp några pinnhål, det är bra! 

Vi tog 152 SM poäng 2016 jämfört med 172 SM poäng 2015, tappet i poäng 

hänger på Open Water och Masters där vi inte tog lika många poäng 2016 

som vi gjorde 2015. Sen ska det påpekas att SM poäng är ett sätt att räkna på 

hur bra man är som simidrottsklubb, egentligen kan man inte avgöra detta 

med endast poäng, man behöver räkna in mjuka värden också! 

 

 

 

  



Verksamhetsbera ttelse 

 

6 

 

Vision, värdeord, kultur mm 
”KUL utmaning” – detta är Wisby Simsällskaps paroll. Vi verkar för att alla genom lek, träning, 

tävling och motion kan ägna sig åt simidrottsverksamhet samt ökad simkunnighet.  

Verksamheten baseras på medlemmarnas ideella insatser, engagemang, glädje och kamratskap.  

Vi arbetar för att vi alla ska trivas i verksamheten där KUL – Kamratskap, Utveckling, Lust är 

ledord i vår värdegrund. Wisby Simsällskap arbetade under 2012 i samarbete med SISU 

idrottsutbildarna Gotland, inom ramen för projektet ” Värdefull idrottsförening”. Under 2016 har 

vi fortsatt arbetet med de operativa kommittéerna vi började etablera under 2015 samt börjat 

förbereda inför en introduktion av Simlinjen. I december 2016 avslöjades den fantastiskt roliga 

nyheten att Wisby Simsällskap är nominerade i hela tre prisklasser av Gotlands Idrottsförbunds 

Idrottsakademi. De klasser vi var nominerade i är: 

 

 Årets Prestation 

  

 Årets Ungdomsförening 

 Årets Ungdomsledare, Göran Appelquist 

Wisby Simsällskap, som bildades 1922, har under åren erhållit många nomineringar och 

utmärkelser, både som förening och för enskilda personer verksamma inom simidrotten. 

Nedanstående lista innehåller endast erhållna utmärkelser, föreningen har vid flertalet tillfällen 

dessutom varit nominerade under årens lopp, och bara det är stort. *) 

 
Gotlands Idrottsförbunds utmärkelse i guld 

1988 Rune Fohlström 

2001 Kjellåke Nordström 

2002 Arne Hovlid 

2007 Leif Söderdahl 

2008 Elsie Nordström 

Den 4 februari utsågs vinnarna på Idrottsgalan på 

Wisby Strand. Mäklarhusets pris Årets prestation gick 

till… Wisby Simsällskap, ”Integration med flyt”! 
”Tack vare projektet lärde många nyanlända barn att simma och 

fick en ny trygghet i livet. Barnen lärde också att simning och 

gotländska samhället inte har könsgränser: Wisby SS såg till att 

tjejer och killar badade tillsammans”.  

 

Vinnare av Årets Prestations pris 2016 blev 

WISBY SIMSÄLLSKAP 
 

 

*) Dessutom har ett enormt stort antal eldsjälar erhållit 

förtjänstplaketter i olika valörer från tidigare Gotlands 

Simförbund (1963-1997) samt Svenska Simförbundets 

förtjänsttecken, förtjänstdiplom, medaljer, jubileumsjetonger osv 

under åren 1954-2002.  

Årets ungdomsförening 

2003 WSS 

2010 WSS 

2011 WSS 

Årets idrottsförening 

1992 WSS 

Årets ungdomsledare 

1974 Rune Fohlström 

2004 Elsie Nordström 

2006 Kerstin Hopkins 

2010 Peter Asp 

Guldklubbens stipendium 

2000 Petra Allestad 

2003 Ida Sandin 

Årets idrott 

2002 WSS 

GT-Guldet 

1967 Tord Larsson 

2003 Ida Sandin 

Årets prestation 

2016 WSS ”Integration med flyt” 

Lions Clubs Ungdomsledarstipendium  
1992 Elsie Nordström och Stig Nilsson 

WIF veteraners pris ”Årets Talang” 

2015 Linus Kahl, Wisby SS & Maja Elofsson, P18 
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TACK till alla eldsjälar! 

 

TACK  
till alla våra simidrottare, 

tränare, ledare, sponsorer, 

föräldrar, styrelsen och andra 

eldsjälar som gör all verksamhet 

i föreningen möjlig! 

  
 

En annan eldsjäl som lägger ner både väldigt mycket mer tid 

och engagemang utöver vad som ingår i hans arbets-

beskrivning är Wisby Simsällskaps chefstränare, Mikael 

”Bossen” Eriksson. Han har en gedigen bakgrund inom 

simning, både som aktiv och som ledare sedan han själv var 

i 14-års åldern. Han har utvecklat simmare i 30 år och har 

coachat många stjärnor där Jennie Johansson är den starkast 

lysande, varit landslagscoach i olika sammanhang i 15 år. 

Mikael representerar även fortsättningsvis Svensk Simidrott 

som ansvarig ledare på olika landslagsaktiviteter.  
 

 

  
 

 

 
Kjellåke 

Nordström 

 

 

 

 

 

Tack till alla som 

bidragit med text & 

bilder till denna 

verksamhetsberättelse 
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Elsie Nordström, själv medlem sedan slutet av 1970-talet och hedersmedlem i Wisby Simsällskap 

sedan 1994 ger oss en titt på några härliga föreningsmedlemmar: 

 

 

 

Den äldsta kvinnan i WSS är Valborg Thimgren som är född 1921 

och fyllde alltså 95 år 2016. Hon har i många år deltagit i 

Morgonbadarna. Valborg är numera Hedersmedlem som hon blev, 

tillsammans med styrelsen i Hem och Samhälle, då de överlämnade 

en större summa pengar till Wisby Simsällskap. 

 

Näst äldst är Kerstin ”Tjatte” Sigalit, född 1925 och är alltså 

91 år. Hon hade vuxensimskola tillsammans med sonen Ola 

Sigalit och det kan ha varit ca 1970. Kerstin har också varit 

med i ”Julmarknadsgänget” som pysslade och handarbetade 

till Julmarknaden och Lucia. Hon var också Wisby 

Simsällskaps första kvinnliga ordförande under en period av 

ett år, 1978.  

Kerstin har också varit flitig deltagare i Vattengympan under 

många år och avverkade många ledare där. Hon slutade med 

Vattengympan år 2008. 

 

Foto 7.11.2015 på Kerstin Sigalits 

90-årsdag. 

  

Äldste mannen var Karl Gustav, KG, Runander som deltog under 

många år i Morgonbadarnas herrgrupp. Han deltog där in i det 

sista i deras gymnastik. KG föddes den 24 februari 1922. Han 

avled dock den 24 dec. 2016 och blev 94 år. KG Runander var 

född samma år som Wisby Simsällskap bildades, alltså år 1922 

(bildades den 23 augusti). 

KG Runander. Fotot är taget 31 mars 2015 vid Wisby Bollklubbs årsmöte 

(foto: Kjellåke Nordström).  

 

Ständiga medlemmen Kerstin Johansson är en annan tuffing. Hon 

är född 1929. Började med att gå i ”Simskola för Vuxna” som WSS 

anordnade. Började med det vid 65 års ålder. Efter 1999, då 

Solbergabadet byggdes om, kände hon sig lite osäkrare i bassängen 

med bl.a. förhöjd vattennivå. Kerstin fortsatte dock att kämpa och 

tack vare Åsa och Johnny, som var oumbärliga ledare i bassängen, 

blev Kerstin till slut så duktig så hon kunde simma 1000 meter och 

dessutom vågade hoppa från 1 meterssvikten. När det blev brist på 

ledare till vuxensimskolan började Kerstin med Vattengympa i 

stället. Där har hon varit en trogen deltagare och är än idag med och 

”vattengympar” med Gunilla Lauström som härlig ledare. 
 

Kerstin Johansson efter 

avslutat Vattengympapass. 

(foto Elsie Nordström) 
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Medlemmar 

 

Medlemmar 

Män Kvinnor Totalt antal medlemmar 

561 555 1 116 

 

Medlemmar Medlemmar Medlemmar Medlemmar 

0-6 år 7-20 år 21-25 år 26 år och äldre 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

68 50 118 261 249 510 12 12 24 220 244 464 

 

  

Könsfördelningen kan inte vara mer jämn, fördelningen killar/tjejer är 50/50. 
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Sammankomster 

 
 

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja barn- och 

ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna och ges för idrottsliga aktiviteter. LOK-

stödet används även som mätfaktor av svensk idrott. 

 

Antalet LOK-stöds berättigade sammankomster fortsatte 

att öka kraftigt även under 2016. En bidragande orsak är 

simhoppsgrenen inom föreningen som startade HT-

2014. Under 2016 har dessutom de medlemmar som inte 

omfattas av LOK-stödet ökat kraftigt, från 331 

medlemmar år 2015 till 582 medlemmar år 2016. Dessa 

medlemmar omfattar barn under 7 år samt de som är 

över 25 år (Masterssimmare, Crawlkurser, 

Morgonbadare, Vattengympa) och ingår inte i de LOK-

stödsberättigade sammankomsterna.  

Föreningen bedriver en mycket omfattande verksamhet för barn, vilket inte räknas in som 

bidragsberättigade sammankomster och syns därför inte i redovisningen i de fina staplarna med 

glada färger. Det är framför allt i åldern 0-6 år som största ökningen finns för 2016, där ökade 

föreningen från 45 medlemmar till 118 medlemmar, vilket är en tydlig signal på att behovet av 

utbud för simkunnighet ökar på Gotland och att föräldrarna önskar en tidigare introduktion av 

siminlärning. Detta ligger också helt i linje med Svenska Simförbundet som vill att barn ska lära 

sig simma så tidigt som möjligt och att simkunnigheten upprätthålls under hela livet. Samtidigt 

saknas ekonomiskt statligt och regionalt stöd helt för den viktiga åldersgruppen. 

 

 Tidig siminlärning räddar liv 

  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-3-yrgYLLAhUGXCwKHT_nDbYQjRwIBw&url=https://www.linksmanagement.com/guaranteed_pr_increase/&bvm=bv.114733917,d.bGQ&psig=AFQjCNETF2mGa8fNHSdTOar9IB6AY_mO_Q&ust=1455908848702529


Verksamhetsbera ttelse 

 

11 

 

Ekonomi 
Årsbokslutet för 2016 visar på ett mindre underskott, – 1%. Det är aldrig roligt med negativa 

siffror men samtidigt är vi inte någon vinstdrivande förening utan vi vill att alla medlemmar ska 

få tillbaka så mycket som möjligt att sina investerade pengar. Sommaraktiviteterna med utebaden 

”Terra Nova” och ”Melonen” samt ”Tofta parkeringen” genererade ett positivt resultat med bra 

och varmt väder i juni och juli och sämre och svalare i augusti. Vi måste fortsätta att jobba smart 

och utmaningarna framöver är att hitta fler och nya inkomstkällor då vi expanderar och får en 

starkare organisation. 

En värdefull tilläggsinkomstkälla för föreningen är olika bidrag. Det är ett omfattande arbete att 

söka och återredovisa dessa bidrag men ihärdigt arbete lönar sig med många bäckar små. Under 

2016 fick föreningen bidragsmedel i form av stimulanspengar från Idrottslyftet samt Idrottens Ö 

respektive Gotlands Idrottsförbund/SISU. Även ett mycket uppskattat bidrag från Sällskapet 

DBW bidrog till hälsofrämjande åtgärder inom föreningen.  

På en ö måste man kunna simma. Gotland har, liksom alla andra län i Sverige, tagit emot en stor 

andel nyanlända och ensamkommande barn. Föreningen vill ge alla en chans till ökad 

simkunnighet men stora begränsningar på tillgången på träningstider gör att verksamheten inte 

kan öka, och att vi inte kan erbjuda fler platser i nuvarande simskola. Vi såg i badhuset att många 

nyanlända ungdomar inte kunde simma. 

 

TACK till Postkodlotteriets Idrottsstiftelse! #postkodeffekten 

I samverkan med Postkodlotteriets 

Idrottsstiftelse genomförde vi 

sommaren 2016 ett projekt som syftade 

till att kunna erbjuda nyanlända 

barn/ungdomar att delta i en kostnadsfri 

tre veckors sommarsimskola med 15 

simlektionstillfällen. Resultatet gagnar 

simkunnighet för alla, och kan 

förhoppningsvis även bidra till att 

barnen får godkänt betyg i idrott. Det 

ger även fördelar när ungdomarna ska 

aktivera sig på fritiden, ett bidrag till en 

meningsfull fritid, ett rikare vardagsliv. 

Vi ser simkunnigheten som ett första 

steg för hur föreningen därefter kan 

arbeta vidare för att mottagandet och 

integrationen sker på ett bra sätt. Vi är 

en förening för alla och inom området 

integration och mångfald skulle sim-

idrotten kunna öppna dörrar för fler och 

få fler att känna sig hemma i regionen. 

                                                            

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmqfrv0YPSAhUMKpoKHTEtCW8QjRwIBw&url=http://www.rf.se/Distrikt/gotlandsidrottsforbund?&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNFmm3Xj4zjxUbElPHRop7asaRHOJQ&ust=1486751166035191
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Verksamhet & Organisation 
Simidrott ska vara för alla. Vi bedriver en mycket omfattande verksamhet för barn, ungdomar och 

vuxna. Vi kan erbjuda våra drygt 1 100 medlemmar Vattengympa, Plask&Lek, Morgonbad, Täv-

lingssim, Vuxensim och Simundervisning, för såväl motionssimmare som simmare på elitnivå. Vi 

har även en nystartad simhoppsverksamhet, med hoppare som redan deltar i Rikstävlingar på 

fastlandet. För simmarna och simhopparna i de äldre grupperna ordnar vi regelbundet andra 

gemensamma aktiviteter än just simidrottsträning, t.ex. matlagning, restaurang- och biobesök.  

  
 

Under 2016 har även Mikael Eriksson varit medlem av Stockholms Simförbunds Simkommitté 

och Lena Johansson har varit medlem av Stockholms Simförbunds Simhoppskommitté. 

 

I slutet av 2015 startade föreningen upp fyra nya kommittéer. Syftet med kommittéerna är att skapa 

förutsättningar för föreningens medlemmar att aktivt medverka i föreningen. Stort tack alla som 

med ert engagemang gör så att föreningen kan fortsatta bedriva en framgångsrik och KUL 

verksamhet. Bättre att många gör lite, än att få gör allt. 

Simkommitté ordförande Viktoria Sjöberg 

 

Tävlingskommitté ordförande (vakans) 

Sponsorskommitté ordförande Krister Höglund 

Föräldrakommitté 

 

Platsansvarig Utomhusbaden 2016 

Arbetsledare Toftaparkeringen 2016 

Minibussansvarig 

Ljudansvarig 

ordförande Susanne Rosengren 

 

Michael Jones 

Björn Kahl, Kenth Larsen, Alma Tinge 

Tord Thuresson 

Tord Thuresson 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy-4rOkKrKAhXFjywKHcpfAf4QjRwIBw&url=http://www.laget.se/skyllbergsik/News/2344512/Sportlovscupen&bvm=bv.111677986,d.bGg&psig=AFQjCNFm70ykbAhJL2Gj47h7cFElaR1QxA&ust=1452889307635676
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Viktoria Sjöberg, ordförande i Simkommittén berättar följande: 

Simkommittéen som började sitt arbete under 2016 har framförallt arbetat med att få en bättre 

planering på några områden och implementering av Simlinjen. Vi har också genom att arbetet 

startades under förra året arbetat med hur arbetet ska bedrivas i simkommittén. Vi har valt att 

arbeta vid möten men också via kontinuerlig kontakt via mail och informella möten i simhallen.  

För att kunna utnyttja tid som vi får i simhallen på ett optimalt sätt och dessutom antal banor har 

tider justerats under året. Det ger en bättre möjlighet för simmarna att utvecklas. När det gäller 

träningar har vi också arbetat med att planera för vikarie vid frånvaro av tränare för att få en 

bättre framförhållning. 

Framförhållning är också någonting som vi arbetat med när det gäller tävlingar på fastlandet. Det 

har vi gjort genom att planera vilka tränare eller föräldrar som ska åka på vilka tävlingar. Vi har 

också vid varje möte haft uppföljning av genomförda tävlingar för att identifiera vad som var bra 

och vad som kan förbättras. Både själva simningen och hur man kan utveckla simmarna med att 

t.ex. studera andra simmare under tävlingarna har varit föremål för diskussioner. 

Simkommitten har även arbetat med hemmatävlingarna Wisby Saturday Swim och Scandic 

Swim. Vad gäller Wisby Saturday Swim har det handlat om att planera grenar så att simmare från 

teknikgrupperna kan få börja prova på att tävla, för Medley och EAB-gruppen få grenar som de 

inte alltid har möjlighet att simma. Dessutom har grenarna planerats utifrån att vi behöver kunna 

tillfredsställa behovet för grenar för alla simmare. Scandic Swim var vi behjälpliga med att ta 

fram material och vid planering av själva genomförandet. 

Arbetet med att implementera Simlinjen påbörjades genom att hålla möte för alla tränare och 

informera om grunderna för Simlinjen. Simlinjen är Svensk Simidrotts utvecklingstrappa och den 

visar hur en optimal och långsiktig simutveckling bör se ut baserat på erfarenhet, forskning och 

framtidsanalys. Utvecklingstrappan består av åtta stadier och fungerar som ett pedagogiskt 

verktyg för planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om han eller hon riktar in sig 

mot elitidrott eller motion och hälsa. Genom att implementera Simlinjen i vår förening kan 

verksamheten kvalitetssäkras genom att vi arbetar efter beprövade metoder. I Simkommitténs 

arbete har även tagits fram material som tränarna kan använda som underlag när de ska bedöma 

hur simmarna ligger till enligt Simlinjens olika utvecklingsstadier. Försök har även gjorts med att 

köra de serier som Simlinjen rekommenderar. 

 

 
 

Simkommittén har under 2016 haft ca nio möten och deltagare har varit tränare, föräldrar för barn 

i medley och B-gruppen samt masterssimmare. 

 

Styrelsen konstaterar att arbetet i Simkommittén bedrivs på ett förträffligt sätt och det är roligt 

att se hur många medlemmar är engagerade i det arbetet. Tack vare Simkommitténs arbete kan 

styrelsen avlastas i mängder av operativa frågor, vilket var ett av huvudsyftena med införandet av 

våra kommittéer.   
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Anläggningsfrågan 
Den 22 mars 2016 beslutades om permanent stängning av Romabadet vilket gör att frågan om ny 

simarena är högaktuell. Tyvärr är Region Gotlands ekonomi så ansträngd att vi som är oroliga för 

framtiden för Gotlands skolsim, föreningsledda simskolor, simidrotts- och simmotionsträning inte 

är lika optimistiska som de lokala medierna var i början av 2016. Sedan dess har det varit väldigt 

tyst kring frågan, och föreningen konstaterar också att det är svårt att etablera kontakt med 

Region Gotland i frågan. Redan i mitten av 70-talet var Solbergabadet en utdömd anläggning för 

bad. Måtte Solbergabadet hålla ihop tills ett nytt bad står färdigt… 

 

 

 

Några nya startpallar blir det inte till Island Games på 

Gotland 2017. Men fem nyinköpta pallmoduler höjer 

nivån till tävlingsstandard. Gör mycket mer än man kan 

tro. Bra! 
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Genomförd verksamhet 
Simning – Tävlingssimning 

Wisby Simsällskap Medaljer Officiella Tävlingar 2016 Guld Silver Brons 

Palles Minne (25m) 5-6/1 Bollnäs 15 17 14 

GP1 (50m) 30-31/1 Malmö - - - 

UGP1 (25m) 30-31/1 Haninge(Torvalla) - 1 1 

WSS Saturday Morning 2 (25m) 6/2 Visby* - - - 

NUSS Yngre (25m) 6-7/2 Örebro 1 3 2 

Kringelsim (25m) 20-21/2 Södertälje 21 5 4 

Borås Speedo Meet (25m) 27-28/2 Borås 2 2 - 

UGP2 (25m) 12-13/3 Stockholm - 1 - 

Östsvenska GP (50m) 12-13/3 Jönköping 14 2 1 

Swim Open (50m) 30/3-2/4 - - -  

WSS Saturday Morning 3 (25m) 9/4 Visby* - - - 

Västerås Meet (50m) 9-10/4 Västerås 2 10 4 

Vårsimiaden Försök (25m) 23-24/4 Torvalla - - - 

CIJ Meet Luxemburg (50m) 29/4-1/5 Luxemburg 3 - 2 

Vårsimiaden Final (25m) 7-8/5 Väsby - - - 

Masters SM (25m) 6-8/5 Helsingborg 7 - 2 

WSS Saturday Morning 4 (25m) 14/5 Visby* - - - 

Jöns Svanberg (50m) 14-15/5 Uppsala 12 2 - 

UGP3 (50m) 4-5/6 Stockholm 11 5 1 

JDM (50m) 11-12/6 Stockholm - - - 

DM (50m) 11-12/6 Stockholm - - - 

Scandic Swim (25m) 18-19/6 Visby 19 16 17 

Sum-Sim (50m) 29/6-3/7 Linköping - 3 1 

JSM/SM (50m) 6-10/7 Norrköping - - - 

Arena Cup (25m) 17-18/9 Väsby - 3 4 

WSS Saturday Morning 5 (25m) 1/10 Visby* - - - 

Swedish Swim Games (25m) 8-9/19 Väsby - - - 

JDM (25m) 15-16/10 Stockholm - - - 

SDM (25m) 15-16/10 Stockholm - - - 

Aquarapid Knattesim (25m) 15/10 Solna 9 13 7 

UGP4 (25m) 22-23/10 Stockholm 1 4 9 

JSM/SM (25m) 5-8/11 Helsingborg 0 0 0 

Sum-Sim Region (25m) 12-13/11 Torvalla 1 1 3 

Masters SM (50m) 18-19/11 Burlöv 1 1 2 

Höstsimiaden (25m) 26-27/11 Södertälje 2 3 5 

Sum-Sim Riks (25m) 1-4/12 Jönköping - - - 

Gotlandsmästerskapen (25m) 10/12 Visby* - - - 
*Enbart WSS deltog, dock officiella resultat  
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Förutom de officiella tävlingarna som nämns i tabellen på föregående sida har Wisby 

Simsällskaps simmare eller ledare deltagit vid följande tävlingar/läger/utbildningar/officiella 

möten: 

 Vårplasket (25m) 21/5 Visby. Simmare från Medley, Teknik 1-2, Sim 3-4. 

 Sjöhästen (25m) 19/11 Visby. Simmare från Medley, Teknik 1-2, Sim 3-4. 

 Vansbrosimmet (OW) 9/7 Vansbro. Simmare och motionärer från Wisby SS. 

 Sundsimmet 30/7, Fårösund, Simmare från EAB deltog samt en hel del föräldrar, vann gjorde 

Linus Kahl, Wisby Simsällskap med tiden 17 min 11 sek. 

 Resemöte Gotlands Idrottsförbund 13/1 Mikael Eriksson representerade Wisby SS.  

 Arbetsgrupp tävlingsplanering 2017-2020 Svenska Simförbundet 22/1. Mikael Eriksson 

uttagen som representant i arbetsgruppen. Mikael Eriksson representerade Wisby SS.  

 Avancerad utbildning (obligatorisk) i mental träning för ledare i Landslag och Reg/Riks läger 

Malmö 1-2 februari. Mikael Eriksson deltog och representerade svensk Simidrott 

 Riksläger 12-14/2 (50m) Jönköping talangutvecklingsaktivitet landslaget. Mikael Eriksson 

representerade svensk Simidrott som ansvarig ledare. 

 Arbetsgrupp tävlingsplanering 2017-2020 Svenska Simförbundet 26/2 Mikael Eriksson 

uttagen som representant i arbetsgruppen. Mikael Eriksson representerade Wisby SS. 

 Simiadenläger Stockholms Simförbund 19-20/3. Tone Sandsjö uttagen som simmare och 

Mikael Eriksson som ledare. Tone representerade Wisby SS och Mikael Stockholms 

Simförbund. 

 LIU utbildning Bosön 21-22/3. Gustav Strömbeck och Emma Öhman deltog som elever, 

Mikael Eriksson som instruktör. Alla representerade Wisby SS. 

 Läger Uppsala med EJM/NUM trupp 5-8/5, Mikael Eriksson uttagen som ansvarig för 

Nordiska Ungdoms Mästerskapen. Mikael Eriksson representerade Svensk Simidrott. 

 Intervju om Svensk Simidrotts barn- och ungdomsverksamhet Svenska Simförbundet 

Stockholm 8/6, Mikael Eriksson deltog i arbetsgruppen representerades Wisby SS. 

 Nordiska Ungdomsmästerskapen 7-10/7 (50m) Tammerfors landslagsaktivitet, Mikael 

Eriksson representerade svensk Simidrott som ansvarig ledare. 

 Kalenderkonferens 2017 Stockholms Simförbund 30/8. Mikael Eriksson representerade 

Wisby Simsällskap. 

 Riksläger 9-11/9 (50m) Jönköping talangutvecklingsaktivitet landslaget. Mikael Eriksson 

representerade svensk Simidrott som ansvarig ledare. 

 Regionsläger 9-11/9 (50m) Stockholm talangutvecklingsaktivitet landslaget. Tone Sandsjö 

och Linus Kahl representerade Wisby SS. 

 Simkampen 16-18/9 (25m) Åland, Linus Kahl och Tone Sandsjö representerade Stockholms 

Simförbund som simmare och Mikael Eriksson som ansvarig ledare. 

 Svensk Simidrott Konferens 23-25 september Nacka, Pernilla Thuresson, Nicklas Sköld och 

Mikael Eriksson representerade simning och Lena Johansson representerade simhopp för 

Wisby SS.  

 Sum-Sim riks aktivitet Stockholms Simförbund 19/11 Stockholm, Linus Kahl, Tone Sandsjö 

och Mikael Eriksson uttagna representerades Wisby SS, men vi valde att inte delta pga för 

mycket resande. 

 Nordiska Mästerskapen 8-11/12 (25m) Kolding, Danmark, landslagsaktivitet. Mikael 

Eriksson representerade Svensk Simidrott som ansvarig ledare. 
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Simning – Genomförd verksamhet 
 

Det bara kokar av verksamhet och roliga aktiviteter! Det händer oerhört mycket under ett år för 

simmarna, följande sidor är ett axplock av träningar/tävlingar/läger, sociala aktiviteter med text 

och bilder från några av dessa. Vill medlemmar i Wisby Simsällskap få ännu bättre kunskap eller 

kontroll på det vi gör är alla självklart välkomna att följa med oss runt om i Sverige och heja på 

oss och stödja oss från läktaren! 

 

Palles Minne (25m) 5-6/1 Bollnäs 

15 guld, 17 silver och 14 brons  

En bra start på simåret 2016! Palles Minne 2016 

avgjordes i Bollnäs med framgångar för Wisby 

Simsällskap. 11 simmare, 1 masterssimmare deltog. 

Tävlingen är dels en poängtävling där de 6 bästa 

resultaten läggs ihop per åldersklass och dels en 

vanlig grentävling. Tävlingen arrangerades bra och 

WSS gjorde en mycket bra insats med många 

medaljer. Simmarna tävlade alla mot alla men 

delades upp i resultatlistan enligt deras åldrar. 

Vi bodde i scoutstugan före och under tävlingarna 

och lagade maten själva. Det var mycket kallt under 

tävlingen, mellan 25 och 30 grader kallt! 

 

Några av simmarna på Palles Minne: frv ör 

Anton Appelquist, Robin Cederqvist, William 

Yttergren, Anton Höglund, Alfons Frid. Fr v ur 

Hedda Sköld, Tone Sandsjö, Rasmus Bjuresten, 

Cosmos Sharman, Linus Kahl och Oliver 

Höglund. 

Robin Cederqvist 3.a i mastersfinalen 

 

Tone Sandsjö vann sin klass 13-14 år. 

 

 

Anton Höglund kom på en 

andra plats totalt i klassen 11-

12 år.  

 

Ett gäng som alla persade 50m 

bröst! 

 

Likaså kom Linus Kahl på en 

andra plats totalt i klassen 15-16 

år.  
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Solbergabadet stängt, vad gör vi då?  

I januari 2017 lagades några ventiler på bassängbottnen i Solbergabadet, vi la därför några extra 

dagar på Palles Minne, för när de väl fyllde bassängen var det bara 20-21 grader varmt i vattnet 

under nästan 10 dagar, vi passade även på att träna utomhus i form av jobbig pulkaåkning i 

Tallunden, vi sprang självklart några varv runt backarna och gjorde burpees och rockeys i snön 

innan pulkaåkningen började! Lite grillkorv värmde sedan magarna! 

Vi körde även en träning hos Träningsboxen i stället för en simträning i det kalla vattnet. 

 

Bassängen i början på januari. 

Goa gubbar vid grillen 

 

 

TJOHOOOO – Se upp i backen! 50-talet simmare, simhoppare, ledare 

och föräldrar i pulkabaken i Tallunden den 9 januari 

 

 

 
Pass på Träningsboxen under ledning av Rickard Starck!  

Tord Thuresson fixade ett simträningspass i Hemse 

med lite annorlunda uppvärmning och after avsimning 
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UGP1, Torvalla 29-31/1 

Stora pers av många WSS-simmare 

på kortbanan i Torvalla. Kul även 

med lite nya simmare från Medley-

gruppen som var med på tävlingen 

och ser och lär i form av de äldre 

och mer erfarna simmarna. 

 
Trångt i bassängen vid insimningen. 

   

 

Grattis Jesper 

Granath till 

flera medaljer! 

Bronsplats 

på 800 fritt och 

silverplats på 

400 fritt 

 

Små snillen  

spekulerar på  

Tom Tits i 

Södertälje 

 

 

Kringelsimmet (25m) 20-21/2 Södertälje 

21 guld, 5 silver och 4 brons 

Kringelsimmet i Södertälje gick mycket bra! 

Många individuella medaljer. Även Kringelsimmet 

är en tävling där man räknar ihop FINA poäng på 3 

sträckor. 

Fr v: Linus Kahl, Lina Westerlund, Hedda Sköld, Tilda 

Ekedahl, Tone Sandsjö, Jesper Granath och Robin 

Cederqvist. 
 

 
Jesper Granath 3.a totalt 

i 13-14 års klassen 

Linus Kahl hugger in 

på en hamburgare, 

Linus var även 2.a 

totalt i klassen  

15-16 år.

 

 
Lina Westerlund (längst 

till höger) kom 3.a totalt 

i klassen 17-år och äldre. 

 

Tone Sandsjö (längst till 

höger) vann klassen  

13-14 år. 
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Årsmöte 14 mars Visby 

Simmarna och simhopparna lagade mat till årsmötesbesökarna, mötet hade vi i Södervärnskolans 

matsal och maten lagades till i hemkunskapssalen som Pernilla Thuresson basar över, nedan ett 

kollage på matlagningsgrupperna! 

 

Neo Andersson fixar 

köttfärs. 

 

Nella Silfwergård och 

Matilda Johansson. 

 

Alfred Sippmanne skär 

tomater med bravur! 

 

Karl Hedin leder sin grupp. 

 

Walter Pettersson är chef i köket! 

 

 

Här ska det diskas! Elias Lyth, 

Linus Kahl, Alfon Frid och Hedda 

Sköld fixar det. 

 

Sista matgruppen med frv Meja Lundin, 

Jeanna Wiell (prao elev hos WSS under 

denna vecka), Beata Brunius, Matteus 

Sandström och Oliver Höglund. 

 

Kjellåke Nordström (i mitten) ledde vant vårt 

årsmöte. Här ses Kjellåke dela ut Guldklubbens 

stipendium på 2016 års Idrottsgala i Visby. 

På tal om mat, du vet väl hur tallriksmodellen ser ut? 

 

Bilden från Livsmedelsverket. 
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Sportlovsläger för Medleygruppen 1-2 mars 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starkt jobbat Medleysimmarna! 

 

Simmarna i Medleygruppen kämpar ibland på 

med utepass! Ringmuren runt, Tabatapass mm. 
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UGP2, Eriksdalsbadet 12-13 mars 
Våra duktiga simmare körde 

hårt och vågade ta för sig. 

Massor av pers!!!

 
 

Oskar Hedin 

med sin fina 

silvermedalj! 

Efter fina simningar är vi 

hungriga! 

  

 

 

 

Oskar Strömbeck och Cosmos simmade för första gången på under 

minuten och fick därför bjuda på fika efter träningspasset den 17/3 

 

 
 

WSS med världseliten på Swim Open, Eriksdalsbadet 29 mars 

Imponerande resultat när 

talangerna Tone, Lina och Linus 

deltog i den internationellt stora 

tävlingen ”Swim Open 

Stockholm” tillsammans med 

världseliten.

 

 

Grymt bra Linus Kahl som satte sex personliga rekord i sju 

starter! Tone Sandsjö och Lina hade varit sjuka i veckan och 

kunde därför inte göra sig själva rättvisa även om Tone satte 

pers i 400 frisim. 

Ännu en båtresa 

Simhopp på väg till Södertälje och simmare på väg 

till Västerås. Många båtresor blir det under ett år… 
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Vårsimiaden Försök (25m)  

23-24/4 Torvalla 

Vårsimiaden Final (25m)  

7-8/5 Väsby 

För första gången på länge deltog Wisby 

Sim på Vårsimiaden, något vi kommer 

fortsätta med självklart. 14 simmare 

simmade försöken i Haninge/Torvalla och 

5 simmare finalen i Väsby. Gänget leddes 

i försöken av Pernilla Thuresson och 

Nicklas Sköld och i finalen av familjerna 

Sjöberg och Lyth. 

 

Ett jättehärligt gäng som ger allt 

och stöttar varandra! 

Jack Sjöberg visar stolt 

upp medaljen från 

Simiaden finalen! 

 

 

 

Laddade killar inför finalen! 
Walter Pettersson, Hannes Wigström 

och Jack Sjöberg (Neo var inte på plats 

vid tröjutdelningen) 

 

Tack till GEAB  

för tröjorna!

 

 

Finalgänget bjuds på hamburgare 

på hemvägen! 

Efter lite mat fick vi ny energi och har roligt på Leos Lekland

 

EAB före 6x100 Max 

  

Maxfart! 

 

 

EAB efter 6x100 Max! 

(okej då, lite fejkad bild, 

men bara lite) 
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CIJ Meet Luxemburg (50m) 29/4-1/5 

Luxemburg, 3 guld och 2 brons 

 

 

Årets Luxemburgresa bestod av Linus 

Kahl, Cosmos Sharman, Jesper Granath, 

William Yttergren, Hedda Sköld, Oskar 

Strömbeck och Tone Sandsjö. 2016 flög vi 

på plats, tidigare år har vi åkt minibuss. 

 

Under svensk flagg! 

 

Linus med bronset på 

100 frisim 

 

Flera pers! Bra jobbat! 

 
 

Fin sida i GT om vårt fina Luxemburg-gäng 

 

Tone med guldet på 50 bröst 

 

Grattis till en bra tävling 

hela gänget! 
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Vänner för livet 

 

 

  
 

 

Emma Öhman och 

Gustav Strömbeck  

utövar ”Snackeben”.  
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Jöns Svanberg 

14-15 maj 
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Vårplasket 23 maj 
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Idrottens Ö och hemmatävlingen Scandic Swim, 17-19 juni Solbergabadet 

 

Många simmare i bassängen 

 

 

Wisby Simsällskap bästa klubb med 748 poäng 

 

 

 

 

Den här fina hälsningen och bilden fick 

föreningen efter Scandic Swim ”Tack för 

fina dagar i Visby, tillsammans med er i 

simhallen! Vi kommer gärna tillbaka! 

Hälsningar från Österby Simsällskap” 

 

 

 
Härliga simmargänget från Södertälje Simsällskap 

stannade kvar på simläger efter tävlingen. Mycket 

simning och Visbyglass blev det, en perfekt 

kombination enligt SSS. Välkomna tillbaka! 
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http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCx8GztarNAhXIOSwKHTCNAqkQjRwIBQ&url=http://www.lass.se/explorer/files/viktiga dokument/LASS verksamhetsberaettelse 2013 v2.pdf&bvm=bv.124272578,d.bGg&psig=AFQjCNEJqXc4ppLcObblRYZuvYg5v3ujzg&ust=1466093226065127
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2mdbLtarNAhWDjiwKHWe6DMYQjRwIBw&url=http://www.sundsvalls-ss.nu/&bvm=bv.124272578,d.bGg&psig=AFQjCNFpUbyS91iIl0s9snK2ZN5TnMMAbA&ust=1466093367802352
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij6YbltarNAhUDWywKHaO0AEcQjRwIBw&url=http://www.sss.se/&bvm=bv.124272578,d.bGg&psig=AFQjCNGBt_jCzHGnw4vG-MWNKglJ7ESZUQ&ust=1466093409548107
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvpKPytarNAhWJd5oKHXN1AbsQjRwIBw&url=http://www.sodertornsim.se/&bvm=bv.124272578,d.bGg&psig=AFQjCNGK_HsE20izpRcg1xsHvopBE6hGlg&ust=1466093461513446
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Grillfest 

En härlig sommaravslutning för tävlingsgrupperna, både sim och hopp.  

  

 

 

Med hamburgare, lek och plask 

 

 

Nicklas och Pernilla med sina 

nya fina tröjor som de fick av 

Medleygruppen 
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Sum-Sim (50m) 29/6-3/7 Linköping  

3 silver och 1 brons 

4 medaljer och ett Gotlands Rekord till 

Wisby Simsällskap på Sum-Sim i 

Linköping. 

Under 4 dagar 30/6 till 3/7 har Svenska 

Ungdoms Mästerskapen (Sum-Sim) 

simmats i Linköping. Wisby 

Simsällskap är mycket nöjda med 

resultaten som var mycket bra! 

Wisby Simsällskap har deltagit med 2 

simmare, Linus Kahl -2001 och Tone 

Sandsjö -2003. 

 

Linus och Tone  

före tävlingarna 

 

 

 

Tone Sandsjö -2003 

bästa resultat kom på 

200 frisim i f15oy 

2.16,56 (2 år ung i 

klassen) där hon kom 

12.a och blev bästa 

tjej född 2003. 

Linus Kahl -2001 har i p15 klassen simmat 

mycket övertygande och tagit 4 medaljer: 

Silver på 100 frisim 54,56 

Silver på 400 medley 4,50,35 

Silver på 1500 frisim 17.13,52 

Brons på 200 frisim 2.01,46 

4.a på 400 fritt 4.18,88 vilket även var nytt 

Gotlands Rekord med 4 sek! 

 
Linus 3.a på 400 medley på Sum-Sim i Linköping! 

 

 

 

Efter Sum-Sim kastade sig truppen iväg till 

JSM. 

 

 
Linus först iväg! 

 

 

GT i dec-16 
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Gocart, 21/9 Visby 

 
 
Elof laddar inför loppet!             Även Anton förbereder sig. 

   

En fantastisk fin septemberdag körde vi 

gocart med EAB simmarna, psykningarna 

var många innan, vi avslöjar inga resultat, 

men några tjejer slog killarna, till vissa 

killars förtret. Mikael Eriksson, Henrik 

Silfwergård och Tord Thuresson fick agera 

lite broms åt de minsta som egentligen var 

för små för att köra, men allt gick bra och 

lugnt till!  

 
Nella ser bestämd ut, kramar sönder ratten! 

 
 

 

 

Bowling 19/10 Visby 

 
 

Vi hade i alla fall kul… Bowlingresultaten var 

lite blandade! 
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En morgon i november på styrketräningen Visby 

träningscenter. 

Torsdag morgon 05.30-07.00 kör vi 

styrketräning, landträning, prehab och rehab 

Simmare kör så det pumpar syra i musklerna. 

 

 

Linus kör en av övningarna han fått i uppgift på den 

screening som de simmare som deltar på Svenska 

Simförbundets region/riks läger får. 
      

Tone kör arm. 

 

 

Elof Kjellberg Olsson och Oskar Hedin kör utfall 

 

William Yttergren kör ryggdrag och Linus Kahl kör 

handledsstyrka. 

 

Ett exempel på roliga alternativa landträningar 

vi gjort under året är när simhoppsgänget 

(tävlingsgruppen) gästtränade hos 

Träningsboxen som tillsammans med 

GEAB och med hjälp av Monica Kämpe 

bjudit dit Kalle Zackari Wahlström från 

SVT-serien Gympaläraren 
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UPG4 Eriksdalsbadet 23/10  

1 guld, 4 silver, 9 brons för Wisby Simsällskap på 90 starter. Totalt 14 medaljer, ett bra resultat 

med tanke på motståndet från Stockholms klubbar, finska klubbar och Finska ungdomslandslaget. 

90 stycken lopp, 62 personrekord vilket ger 69% pers. Bra jobbat! 

  

Adam 2:a på 200 bröst, 

William 2:a på 100 fjäril och 

3:a på 100 m frisim, där han 

för första gången var under 

minuten! Och Jack belönades 

med två medaljer. Bra 

jobbat! 

 

 
 

Sjöhästen Solbergabadet 19/11  

Roligt med stor publik på läktaren! 

 

 

Bästa tränarna! 

  

Fantastiskt bra arrangerat! 
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Höstsimiaden (25m) 26-27/11 Södertälje 

2 guld, 3 silver och 5 brons 

Härliga bilder från Höstsimiaden, simmare 

från Medleygruppen och b-gruppen 

 

 
Bakre rad: Elias Lyth, Ella Adman, Linnéa Mellqvist, 

Alva Engqvist, Ella Ekepil, Mia Samuelsson, Hannes 

Wigström. Mellan rad: Emma Persson, Astrid 

Sippmanne, Anton Höglund, Meja Lundin, Beata 

Brunius Liggande: Alfred Sippmanne, Jack Sjöberg, 

Nella Silfwergård och Karl Hedin.  
 

 
 

December 2016 Vattenpolo  

Efter att mästerskapen är avklarade brukar vi köra lite vattenpolo. 

 
Elias Lyth, Oliver Höglund, Anton Höglund, Jesper 

Granath (med bollen), Tilda Ekedahl, Jack Sjöberg och 

Adam Hoas. 

 
Tone Sandsjö, Hedda Sköld, Linus Kahl, Oskar Hedin, 

Mia Samuelsson (med bollen), Walter Pettersson och 

Nella Silfwergård 
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Girl Power! 

Den 9 december arrangerade Gotlands 

Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna en 

inspirationskväll med girlpower för alla 

gotländska idrottstjejer i åldern 15-25 år. 

Kvällen gick under namnet ”En kväll med 

Anna” eftersom alla föreläsare hette just Anna 

(dessutom var det på Anna-dagen). Självklart 

var vi i Wisby Simsällskap där med 13 härliga 

WSS-tjejer, i sällskap med Anna Lindberg. 

Vilka fantastiska tjejer vi har i WSS.  

 

 

 
 

GotlandsMästerskap & Lucia 

Den 10 december hade föreningen sin stora årsavslutning. Simmarna tävlade som vanligt i 

hemmatävlingen Gotlands Mästerskapet. Nytt för i år var att vi på avslutningen även arrangerade 

Gotlands allra första simhoppstävling, Dive of Hope, i samarbete med Barncancerfonden. 

Simhoppen bedömdes av en jury där bl.a. världsstjärnan Anna Lindberg ingick. Dagen avslutades 

traditionsenligt med prisutdelningar och Luciatåg. 
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Vem 

vinner  

duellen? 

 

 

 

Årets  

fina  

Lucia,  

Hedda  

Sköld! 

 

 

 
 

 
 

 

 

Stämningsfullt 

Luciatåg med 

fackelbärare 

 

 

   

 

 

Spontanidrott som avslutning på 

en fantastisk dag! 
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Simning - Plask & Lek/Simskolor 
 

 

Intresset för simning är stort och det höga 

trycket på simkunnighet fortsätter. 

Under höstterminen 2016 hade föreningen extra 

svårt att hitta ledare till plask & lek/simskole-

grupperna, vilket resulterade i att vi fick ställa in 

två grupper, vilket tyvärr drabbade 30 barn. Det, 

tillsammans med att de ideella insatserna 

kontinuerligt minskar, gör att frågan kring behovet 

av att anställa en ledare för simskoleverksamheten 

måste aktualiseras under 2017. 

 

  

 

Under 2016 har föreningen haft sju  

Plask & Lek-grupper under respektive 

vår- och höstterminerna, med ca 15 barn 

i vardera grupp. 

Plask- & Lekgrupperna inriktar sig på 

barn som inte kan simma 10 meter.  

Målet med gruppen är att genom ett 

lustfyllt lärande utveckla en god 

vattenvana samt skapa trygghet och 

säkerhet i vattnet. Det skapar vi genom 

lek och olika övningar. Barnen får 

bekanta sig med grundläggande 

färdigheter såsom hoppa, flyta, glida och 

balansera i vattnet.  

 

 
  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5wcvrydPPAhUChywKHd4mCKYQjRwIBw&url=http://www.prakticum.fi/vuxna/utbildning/barnledare.html&bvm=bv.135475266,d.bGg&psig=AFQjCNG1VCJcrrBbEbI5u16Hg8J4kZFgbw&ust=1476303655433166
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Simskolegrupperna inriktar sig på 

siminlärning för barn som kan simma 10 

meter på djupt vatten utan simhjälpmedel 

och vill utvecklas i vattnet.  

Här tränar vi upp distansen med hjälp av 

delmål och vi uppmuntrar barnen att öva 

flera simsätt, detta för att bredda sina 

kunskaper i vattnet. Vi testar även 

livräddning och klädsim.  

2016 hade föreningen ca 80 barn i fyra 

grupper á 20 barn i vardera grupp under 

två terminer. Dessutom genomfördes 

fyra nybörjarkurser och två 

fortsättningskurser inom 

sommarsimskolan samt sommarsimskola 

riktad till 19 nyanlända barn.  

      

 

 

Sommartid betyder badtid. Vilka makalösa veckor det var med simskolan för nyanlända barn 

sommaren 2016! Vilken äkta glädje och nyfikenhet det har varit hos dessa fina barn! 

Sommarsimskolan för de nyanlända barnen resulterade även i fortsättningsgrupper på Melonen 

och på Hemsebadet med stöd från Wisby Simsällskap. 

 

 
 

Ett varmt, innerligt stort TACK till alla som gjort denna simskola möjlig. Bibbi, Bosse och Agneta från 

Lions i Klintehamn, Elsie som fixat med all administration, simmärken och allt annat, samt våra 

imponerande WSS-simlärare Amanda, Livia och Tibelia som skapat trygghet och glädje för barnen i 

vattnet. Ni har alla gjort en makalös och livsviktig insats. TACK!!!  
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Våravslutning Plask & Lek/Simskolor 

I traditionsenligt soligt och skönt väder avslutades 

vårterminen 2016 för de yngre simmarna och simhopparna.  

Vi höll som vanligt till vid stugan vid kvarnen Kärringen där 

det blev den traditionella och mycket uppskattade 

Skattjakten. De yngre simmarna letar efter olikfärgade 

stenar som har lagts ut på fältet bakom ladan. De stenar man 

hittat löser man in i banken och får låtsaspengar. Tränarna 

låtsas vara skattmasar och letar igenom fickorna och andra 

påhittiga ställen där barnen har gömt sina låtsaspengar. 

 
Manne Malmros,  

uppskattad ledare och Skattjaktsgeneral 

 

Värdefulla stenar som växlades in mot 

”pengar” 

 

 

Av det som blir kvar, efter att 

skattmasarna har muddrat 

barnen, får man handla korv, 

saft, popcorn och godis.  

 

 
Erika,  Elias, Matilda, Amanda, 

Cosmos och Oskar  

jobbade på bra i kiosken 

"Skattmasarna" letade noggrant 

efter gömda pengar

 

 
Alva lyckades gömma  

sina pengar väl 

Medföljande föräldrar och anhöriga kan 

passa på att dricka en kopp kaffe. 

 

 

Efter 

diplom-

utdelning 

var det 

dags att gå 

hem och 

fira 

sommar-

uppehållet 

från 

simningen. 

Stort tack till underbara Elsie Nordström som fixar denna enormt uppskattade aktivitet.  

Tack också till alla ledare och andra ideella krafter som gör vår verksamhet möjlig. 

  

https://www.facebook.com/manne.malmros
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912
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Simhopp 
Bakgrund 

Föreningens satsning på simhopp ger frukt och har gått från 15 till 

40 deltagare på två år. Idag består simhoppsverksamheten av fyra 

grupper med 40 simhoppare i åldern 6-13 år, som skulle kunna 

vara betydligt fler grupper om det fanns mer bassängtid.  

Föreningen arbetar enligt den läroplansutbildning som Svenska 

Simförbundet har tagit fram, Svensk Simhoppslinje. Fokus ligger 

på att ha kul, förstå och lära sig de tekniska grunderna och de 

olika stilarterna i simhopp samtidigt som att träningen är lekfull. 

 

Hoppframgångar trots bristande förutsättningar 

Det krävs mycket träning för att lära sig de grunder och den 

kroppskontroll som krävs för att klara de lite svårare hoppen. De 

hoppare som tränat lite längre har slipat tekniken i grund-hoppen, 

och har nu kommit så långt i sin utvecklingstrappa att de behöver 

ha en 3M-svikt att öva på för att följa Svensk Simhoppslinje. 

 
Erika Strömbeck och  

Matilda Johansson,  

älskar att träna simhopp 

 

Det innebär att hopparna ska kunna utveckla sina hopp från 1M upp till 3M och sedan 5M osv. 

Nu får våra gotländska hoppare gå direkt från 1M till 5M vilket kan vara skadligt både rent 

fysiskt men också mentalt. Föreningen för en dialog med Region Gotland om möjligheterna att få 

tillbaka en 3M-svikt på Solbergabadet. Domarpoängen när föreningens hoppare deltar i 

fastlandstävlingar visar en stark utveckling resultatmässigt hos de gotländska simhopparna. 

Hopparna tävlar med hopp som ligger högre i svårighetsgrad jämfört med tidigare tävlingar och 

trots detta belönas de gotländska hopparna med godkända poäng. 

 

 
Simhopp är en rolig, allsidig och omväxlande träning som kombinerar många olika färdigheter 

– smidighet, styrka, rums- och kroppsuppfattning, koncentration, samt även en stor portion 

mod. I simhoppsträningen ingår koordinations-, smidighets-, styrke- och teknikövningar både 

på land och i vatten.  
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Samverkan med andra föreningar 
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Tävlingar och Läger 
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I augusti var det för andra året i 

rad dags för årets stora äventyr 

med ledaren Lena och framför allt 

för hopparna Erika, Elias, 

Matilda, Filippa, Elin och 

Olivia som var uttagna till att 

delta på nationellt simhoppsläger 

i Karlskoga med 80 härliga 

simhoppskompisar från hela 

landet. Fyra tuffa men roliga 

träningspass per dag på totalt åtta 

timmar i fem dagar. Vi tränade på 

torrsvikt, landövningar i 

gympasal, utelekar och såklart 

simhopp i bassäng. 
 

WSS:s duktiga simhoppare med förbundskapten Ulrika Knape-

Lindberg, Sveriges mest namnkunniga kvinnliga simhoppare, bl.a. 

genom ett OS-guld och två OS-silver. 

 

 

 

 

SIMHOOOOOPP!!!!!  
 

Sista kvällen med alla nya underbara 

simhoppsvänner körde vi Boda Borg! 

 

Det nationella simhoppslägret i 

Karlskoga är en härlig och 

träningsintensiv vecka för deltagarna 

med många nya simhoppsövningar 

som belönas med flera nya svåra 

simhoppsmärken, grym träningsvärk 

och många, många nya kompisar för 

både ungdomarna och de vuxna 

ledarna. Mycket skratt, lite sömn, 

några hemlängtanstårar från de andra 

yngre deltagarna som botats med 

många kramar, godnattsagor och flera 

övernattningsgäster i Wisby-rummet. 

Efter lägret väntade sov- och äta-

chokladläger hemma innan skol- och 

jobbstart. 
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Wisby Simsällskap satsar på utbildade ledare 

I februari deltog föreningens simhoppsledare  

Petra Wate och Roland Strömbeck på en mycket 

givande baskurs med teori blandat med praktik i 

simhopp i Oxelösund. En hel del modiga hopp 

gjordes under dagen av deltagarna själva. 

 

I maj deltog föreningens simhoppsledare 

Kent Holm, Lena Johansson och Petra Wate i 

tredje nivån på Svenska Simförbundets 

simhoppskurser, Utvecklingskursen i simhopp 

med tema rotationer och skruvar. 

 
Massor med nya kunskaper och aha-upplevelser! 

Ovärderligt erfarenhetsutbyte med närmare  

 

 

30 andra simhoppscoacher från 

tio andra simhoppsklubbar. 

 

 

 

 

I september deltog simhoppstränaren (och tillika 

föreningens ordförande) Lena Johansson 

tillsammans med WSS simtränare Mikael 

Eriksson, Pernilla Thuresson och Nicklas Sköld 

på Svenska Simförbundets Tränarkonferens. Det 

blev en riktigt energigivande helg!  

 

Master class med Storbritanniens förbundskapten 

Alexei Evangulov som generöst bjöd på sina 

erfarenheter och enorm inspiration. Anna 

Lindberg pratade om mål, ledarskap, hon fick oss 

att fundera på hur vi vill se på oss själva och 

samtidigt njuta och ha roligt. Alltid lika stöttande 

Ulrika Knape Lindberg och hjälpsamme Mathz 

Lindberg som har hjälpt oss att hitta möjligheter 

kring våra sviktbehov på Solbergabadet.  
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Mästar-Anna till Gotlands allra första simhoppstävling 

Det fantastiska simhoppsåret avslutades 

den 10 december med Gotlands allra 

första simhoppstävling.  

 

 
Startskottet för den fantastiska simidrottshelgen började med 

ett roligt besök tillsammans med Anna Lindberg hos Maris 

Café på Radio P4 Gotland. 
 

Simhoppstävlingen genomfördes som en Dive of Hope-tävling, ett koncept i samarbete med 

Svenska Simförbundet och Barncancerfonden. Syftet var att genom ett roligt och givande 

tävlingsarrangemang även bidra till forskningen kring barncancer. Tävlingens 28 deltagare gjorde 

tre valfria hopp eller hoppövningar från valfri höjd. 

 
Roligt att se så stor publik på läktaren! 

 
Magnus Wate, gjorde ett 

strålande jobb som 

konferencié 

 
WSS egen Kent Holm med 

Anna Lindberg. Anna 

debuterade som domare. 

 
Pirrigt, nervöst men roligt och spännande 

att delta på sitt livs första 

simhoppstävling. Petra Wate peppar de 

yngsta simhopparna. 

 
Tummen upp från Melker Wate 

för WSS första egna 

simhoppstävling 

 

 

 
Ebba Nordin belönas med medalj 

och kram av Anna Lindberg 

 

Simhopps-

glädje, 

kramar, 

skratt, 

peppning – 

äkta 

kamratskap! 

    

https://www.facebook.com/anna.lindberg.940
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Världens bästa helg, 

full av simhopp! 

Helgen avslutades 

med heldag fylld med 

fysträning på land och 

vi fick massor av 

utvecklande tips från 

Anna Lindberg. Anna 

bytte, till 

simhopparnas jubel, 

om till baddräkt (från 

sin egna nya fina 

kollektion) och 

hoppade tillsammans 

med våra WSS:are. 
 

Tusen tack till Anna 
och alla våra härliga 

simhoppare för en 

fantastisk helg! 

Erika Strömbeck och Matilda Johansson fick chansen att hoppa synk med Anna Lindberg!  

Hög wow-faktor på det - Anna som varit med i OS inte bara en gång, utan fem gånger! 
 

Framåtblick 

 
Många roliga saker har vi gjort  

under 2016 och det ska vi 

 fortsätta med 2017. 

Inför verksamhetsåret 2017 konstaterar vi åter att vi behöver mer 

bassängtid om vi ska kunna fortsätta växa ytterligare. Vi kommer 

fortsätta att satsa på att utveckla vår gemensamma pedagogiska tråd 

och bevara kärnvärdena i vår kultur inom hela tränarteamet, där vi 

säkrar tränaråterväxten genom att introducera våra äldre hoppare 

som ledare. Vårt mål är att fortsätta ha kul så att hopparna tycker det 

är så roligt att de fortsätter till nästa termin. De hoppare som vill 

tävla ska få göra det, för att det är KUL och för att vi då får 

möjlighet att träffa simhoppskompisar från andra klubbar. Samtidigt 

ska det påpekas att simhopp inte är en idrott som passar alla. Det 

krävs förutom en enorm portion mod, även smidighet, styrka, god 

kondition och envishet. Vi fortsätter att slipa tekniken i 

grundhoppen men fortsätter också att variera träningen genom att 

låta hopparna utmana sig själva genom att avancera både i hoppens 

svårighetsgrad och på de olika höjderna. 

 

 

Framför allt fortsätter vi hoppas på att dialogen 

med Region Gotland om möjligheten att få 

tillbaka en 3m-svikt på Solbergabadet kommer ge 

positivt resultat. 

 
Bild från Kjellåke Nordström på 3m-svikt på Solbergabadet 

innan den togs bort. 
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Morgonbadarna 
WSS bedriver motionsverksamhet för vuxna i olika former. Vi kan erbjuda morgonbad med 

gymnastik, vattengympa, crawlkurser och lite tuffare simträning med mastersgruppen. 

Föreningens 

motionsgrupp 

”Morgonbadarna” 

har hållit på sedan 

1932 och hette då 

”Visby 

Gymnastikförening”. 

Då var det både 

damer och herrar 

som utövade 

gymnastik.  

 

 
Numera är det bara herrarna som gymnastiserar och damerna håller sig 

enbart till bassängen i Solbergabadet. Foto 17 nov 2016 av Kjellåke Nordström. 

 

 
Herrarnas morgonbadare Dick Magnusson, 

Bosse Lindell, Anders Nilsson, Lennart 

Kinnander samt Lars Algren som är en mycket 

uppskattad gympaledare  

 

 
Morgonbadarnas herrar serveras kaffe kl. 06:30 

av Elsie Nordström som avslutning på 

vårterminen den 30 maj 2016 

 
Stefan Nilsson, Rolf Segerlund, Clas Randlert 

på påskkaffe den 24 mars 2016. 

 

 

 
KG Runander njuter av en god  

kopp te på morgonkvisten. 
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Karin Johnsson, 

kassaförvaltare MB-

Damer i 50 år 

Morgonbadarnas damer på restaurangbesök på Rosengården den 3 juni 

2016 

 

 

Avslutningsfika den 19 december för  

Morgonbadarnas damer höstterminen 2016. 

  

 

Vattengymnastik 
I WSS finns även tre härliga motionsgrupper med dryga 50-talet glada kvinnor och män som 

insett vilken skonsam och effektiv träningsform vattengympa är. Vattengympa är träning i vattnet 

med eller utan redskap med vattnet som motstånd. I ett pass har man uppvärmning, styrka, 

kondition, rörlighet/smidighet. 

 

Stort tack 

till våra 

underbara 

ledare  

Gunilla 

Lauström  

och 

Solveig 

Hoas 

 

 

  

http://vattengymnastik.se/
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Simning – Vuxensim 
Crawlkurser  

Wisby Simsällskap bedriver kurser för vuxna som 

vill lära sig crawl. Som enda organisation på ön 

med organiserad crawlskola så har vi hela 

Gotland som upptagningsområde. Tony Nyman 

har lett denna verksamhet. Kerstin Nyberg har 

hjälpt till att leda pass i simsätten bröst, rygg och 

fjäril.  

Första utbildningen är Nybörjarkursen. Under året 

har det hållits två nybörjarkurser. Där har 27 

deltagare skolats i simsättets grunder. Som mål 

för kursen finns att deltagaren ska kunna crawla 

någon eller några 25-meters längder efter avslutad 

kurs. Vi kan glädjande nog konstatera att de allra 

flesta kursdeltagarna nått målet. Därifrån har 

några simmat vidare till Fortsättningskursen. Till 

den högre utbildningen har även andra vattenvana 

personer anslutit.  

I de två fortsättningskurserna som ordnats under 

året har 21 deltagare lärt sig crawl som 

motionsform. Här har varvats skrivna träningspass 

med instruktörsledd teknikträning. Deltagarna har 

också fått prova på bröst-, rygg- och fjärilsim. De 

har blivit simmare som är gott och väl 

kvalificerade att fortsätta i Mastersverksamheten!  

Alla kursavslut har skett med knytkalas i 

Solbergabadet. Åldersspännvidd mellan 

deltagarna har varit mellan mogna vuxna och 

ungdomar som nyss lämnat tonåren. 

 

 

 
 

 
 

 

 

  



Verksamhetsbera ttelse 

 

49 

 

Masters 

Föreningen bedriver motionsverksamhet för vuxna 

genom Mastersgrupperna. Mastersgrupperna har 

under 2016 simtränat i grupp vid två tillfällen per 

vecka. De simmare som har en målmedveten 

satsning på tävling har tränat med EAB-gruppen.  

Våra träningspass har innehållit de fyra simsätten 

som varvats i övningar för teknik, kondition, styrka 

och uthållighet för distans. Vi har anpassat 

träningspassen efter deltagarnas nivå. På passen 

har funnits ansvarig tränare som själv legat i 

bassängen.  

Som enda simklubb på Gotland med organiserad 

masterssimning så har vi hela ön som 

upptagningsområde. Vi välkomnar även personer 

som tillfälligtvis eller vanemässigt vistas på 

Gotland. I Masters har vi även fastlandsboende 

gotlänningar. Solbergabadet är den enda simhall 

Masters haft tillgång till under hela 2016. Vår 

grupp består av deltagare med en spännvidd mellan 

äldre seniorer och en ungdom som nyss passerat 

16-årsåldern. Deltagare med så skilda bakgrunder 

som simmare, livräddare, ytbärgare, fridykare, 

triathlonatleter, undervattenrugbyspelare, 

vågsurfare, hängivna anhängare av swimrun, och 

allmänbadare värvas till Masters.  

Året 2016 har också innehållit sammankomster av 

social karaktär. Vi har träffats någon gång efter 

träning för att äta en bit mat och någon annan gång 

för att äta en hotellfrukost. 
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Masters SM, kortbana, Helsingborg 6-8 maj 

 
På årets Masters-SM i 25 meters bana i Filborna Arena 

deltog våra mogna simmare Tord Thuresson, Pernilla 

Thuresson, Lina Westerlund och Robin Cederqvist. 
 

Tord och Robin efter insimmet. 

 

Guld.Guld.Guld.Guld.Guld och Guld! Valparna Lina och Robin har överraskat och simmat klart 

över förväntan på de flesta loppen. Pernilla gick bra och persade, liksom Tord. Robin är nu  en av 

mycket få öbor som nu simmat 100 bröstsim på under 1.10.00 någonsin. 

 

7 guld och 2 brons blev det på årets 

Masters SM på kortbana.  
Frv Tord Thuresson, Lina Westerlund, Robin 

Cederqvist och Pernilla Thuresson. 

 

Lina Westerlund tog 6 guld 

på Masters SM! 

 

 

Masters SM, långbana, Burlöv 18-19 november 

På årets Masters SM i 50 metersbana 

i Burlövsbadet var Robin åter i 

toppform. Han kom tvåa på 200 

bröst, näst bästa tiden någonsin. På 

1500 frisim i 25-29 årsklassen, tog 

Robin ett nytt pers med 13 sek, och 

belönades med ett Masters-SM guld! 

 

GRATTIS!!!  
 

Perfekt uppladdning inför Master-SM 
 

 

Sundsimmet ,Fårö/Fårösund, 30 juli 

 

Tävlingen Sundsimmet lockade i år 94 deltagare som kämpade sig 

1300 meter från Broa på Fårö till Fårösund. Linus vann även i år och 

gjorde en riktig prestation genom att förbättra sitt rekord med ungefär 

20 sekunder. När Robin Cederqvist i fjol insåg att Linus Kahl skulle 

bli svår att slå i Sundsimmet valde han att simma fjäril hela vägen i 

år, Robin: ”Måste göra nåt annat, man vill inte komma tvåa” 
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Vansbrosimningen 9 juli 

Open Waterfebern stiger. Robin och Tord startade i första ledet i Vansbro simningen som lockar 

16 035 anmälda personer (men bara max 9 000 på lördagen då våra WSS:are simmar). Av årets 

48 startande i klass Elit 1 Herrar  placerade sig Robin på plats 46 på tiden 41.26.8. Tord placerade 

sig på 19 plats på tiden 34.39.1. Grattis! 

 

 

      

 

 

 

På sin facebook-sida skriver Robin själv följande 

summering av året 2016: 

 

2 guld,1 Silver och 4 Brons på Masters SM i både kort o 

lång bana..  

Det jag är mest stolt över är att jag är den Första att simma 

Fjärilsim över hela sundet mellan Fårö o Fårösund  

Och den fina utmärkelsen Bästa kompis priset i klubben, 

som jag fått 4 år i rad totalt 8 gånger 

Det värmer gott i hjärtat  

 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY4NGe4JfSAhXKWywKHapeDvEQjRwIBw&url=http://vansbrosimningen.se/&bvm=bv.147448319,d.bGg&psig=AFQjCNEjgGiLzCBP4c60ttqR5Bg6HKwsUw&ust=1487442220547137
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Övrig verksamhet 
Utbildningsverksamhet 

Vi har under året genomfört en hel del utbildningar i nära samarbete med 

SISU idrottsutbildarna. Det är viktigt att utbilda föreningens medlemmar för 

att kunna erbjuda en kvalitativ verksamhet. Vi riktar ett särskilt tack till 

SISU för det goda samarbetet under det gångna året!  
 

 

Vi har även genomfört olika simgruppsmöten för EAB-grupperna och tävlingssimhoppsgruppen. 

Vi har bl.a. pratat om hur vi kan bli bättre på att mötas kring allt runt simningen och vi har påmint 

om våra värdegrunder. Vi har även haft en lärgupp inom simhoppet kring Unga leder Unga. 

 

 

 

 
Föreningens ordförande, Lena Johansson har 

deltagit i referensgruppen i det projekt som 

Gotlands Idrottsförbund/SISU jobbat med under 

hösten, med mål att ta fram ett utbildnings-

program i syfte att stärka föräldraengagemanget 

i de gotländska idrottsföreningarna.  

 

 

 

 

Idrottsgymnasiet 2016  
Emma Öhman, Douglas Holmedahl och Gustav 

Strömbeck har under 2016 gått VT åk 3 på Wisby 

Gymnasiet. De har tränat styrketräning på skoltid på 

måndagar och simtränat antingen onsdag eftermiddag 

eller fredag morgon. Vi tackar LIU för gott samarbete. 

 

 

 
Gustav och Emma i stora idrottshallen på Bosön 
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Utomhusbaden 

Utomhusbaden Melonen och Terra 

Nova är en av föreningens 

viktigaste inkomstkällor och tack 

vare att alla hjälper till att ställa i 

ordning och städar inför 

säsongsstarten kan föreningen 

drivas vidare och utvecklas. I år 

fick vi ställa i ordning baden en 

månad tidigare pga 

vattenransoneringen på ön.  

   

 

 

 

 

Vi är också stola över att varje sommar kunna hjälpa 20 ungdomar att få möjlighet 

till sommarjobb och sysselsättning. I badvakternas utbildning ingick även i år 

livräddning och HLR. För oss som arbetsgivare känns det otroligt bra att vi alla är 

förberedda inför sommaren. Tack till Tord Thuresson som fixade denna utbildning! 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG4vfZr6rMAhXFFJoKHTB2C1gQjRwIBw&url=http://www.ekmansab.se/for-hyresgaster/trygghet-sakerhet/&bvm=bv.119745492,d.bGs&psig=AFQjCNHeFxVnNKBCVsNAC8X7joKkBQX9hg&ust=1461693746630849
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Toftaparkeringen 

Med sommaren kommer också den fantastiska 

möjligheten att serva glada sol- och badtörstande 

gäster på Toftaparkeringen. Det kräver också ideella 

insatser av föreningens medlemmar.  

 

Ju fler vi är som delar på arbetspassen och sköter våra 

åtaganden, desto enklare blir det!  

Arbetet ger ett gott tillskott till verksamheten i 

föreningen 

 

 

 

 
Inget bilrekord för dagens 

duktiga WSS-are på 

Toftaparkeringen 

 

 

Idag slår tjejerna rekordet 

 
 

 
Blir en härlig dag på stranden. Nu kör vi! 

Vem får en vanlig, fredlig, snäll 

bilist att tänka som en terrorist 

 

 
Affärerna gick lite sådär  

den 16 juli 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bra jobbat alla 

underbara 

Simmarfamiljer! 
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Utdelade Vandringspriser mm 2016 
 

 
 

Prisets namn + 

art 

Priset tilldelas Pristagare 

WSS pris  

För träningsflit 

 

500 kr/person 

De två simmare (oavsett kön) 

och de två simhoppare (oavsett 

kön) som under året visat 

synnerlig träningsflit, varvid 

både närvaro och kvalitét 

bedöms. 

Linus Kahl 

Tone Sandsjö 

Matilda Johansson 

Erika Strömbeck 

 
Juniwiks vpr  

Bästa 

allroundsimmare 

 

Pokal 

Den pojke som under året lokalt 

haft största framgångarna på 

Gotland i distriktsmästerskap, 

eventuella klubbmästerskap och 

på Gotland anordnade tävlingar 

i övrigt och avse samtliga 

simsätt.  

Linus Kahl 

 
WSS vpr 

Bästa 

allroundsimmare 

 

Pokal 

Den flicka som under året lokalt 

haft största framgångarna på 

Gotland i distriktsmästerskap, 

eventuella klubbmästerskap och 

på Gotland anordnade tävlingar 

i övrigt och avse samtliga 

simsätt. 

Tone Sandsjö 

 
WSS pris  

Mest lovande 

unga simmare 

 

500 kr/person 

Två simmare (oavsett kön), 

högst 12 år, som under året har 

visat sig vara den bästa i sin 

åldersklass och under året 

uppvisat en fin utveckling. 

Anton Höglund 

Ella Ekepil 

 
WSS pris  

Sällskapets bästa 

simmare 

 

500 kr 

Simmare som oavsett ålder har 

nått högsta nationella standard 

inom sin åldersgrupp inom en 

eller flera grenar. Resultaten 

skall ha uppnåtts i nationell 

konkurrens 

Linus Kahl 

 
Idrottshistoriska 

vpr-pris  

Sällskapets bästa 

simhoppare 

 

Pokal samt 

500 kr/person 

Två simhoppare som oavsett 

kön och ålder som under året 

har haft största framgångarna i 

distriktsmästerskap, 

Rikstävlingar och andra 

nationella tävlingar samt under 

året uppvisat en fin utveckling. 

Erika Strömbeck 

Matilda Johansson 
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Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

WSS vpr 

Bästa kompis 

Simmare 

Pokal 

Den pojke och flicka som under året i 

relationen med kamrater i 

träningsgruppen och tränare samt 

genom sitt allmänna uppträdande 

varit ett föredöme. 

Pristagaren skall tillhöra en 

simtävlingsgrupp och utses genom 

röstning med röstsedlar bland 

samtliga kamrater i 

tävlingsgrupperna. 

Robin Cederquist 

Tone Sandsjö 

 

WSS vpr 

Bästa kompis 

Simhoppare 

Pokal 

 

Den pojke och flicka som under året i 

relationen med kamrater i 

träningsgruppen och tränare samt 

genom sitt allmänna uppträdande 

varit ett föredöme. 

Pristagaren skall tillhöra en 

simhoppstävlingsgrupp och utses 

genom röstning med röstsedlar bland 

samtliga kamrater i 

tävlingsgrupperna. 

Matilda Johansson  

Elias Holm 

 

Rune Fohlströms 

stimulanspris 

Det utgör 

avkastningen av en 

fond med samma 

namn instiftad m.a.a. 

Runes 60-årsdag  

(1992-04-15) 

 

500 kr/person 

De simmare som personligen utfört 

de bästa prestationerna eller i övrigt 

uppträtt som ett föredöme för 

sällskapet. 

 

Jesper Granath 

William Yttergren 

 

 

WSS 

uppmuntringspris 

Årets Unga ledare 

 

500 kr/person 

De fyra unga ledare i åldern 12-19 år 

som under året som bidragit på ett 

värdefullt sätt som barn- och 

ungdomsledare i föreningens 

simidrottsverksamhet (simning eller 

simhopp) och som har god personlig 

ledarutveckling. 

Livia Bjuresten 

Matilda Johansson 

William Yttergren 

Alfons Frid (ej med 

på bild) 

 

 

GEABs 

uppmuntringspris  

 

1 Biobiljett/person 

Simidrottare med god personlig 

utveckling samt genom sitt allmänna 

uppträdande är en förebild för 

föreningens Värdegrund (KUL) kring 

glädje och god Kamratskap.  

Beata Brunius 

Elias Holm 

Elias Lyth 
Hannes Vigström 

Jack Sjöberg 
 

Jessika Wiklund 

Mia Samuelsson 

Nella Silfwergård 

Neo Andersson 
Olivia Bolin-Solblad 
Walter Pettersson  

  

 
  



Verksamhetsbera ttelse 

 

57 

 

Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

WSS 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Biljett Länsteatern 

För goda insatser med att hantera 

föreningens utmärkelser samt 

värdefulla insatser mellan WSS och 

Gotlands Idrottshistoriska förening 

inklusive föreningens 

motionsverksamhet genom 

Morgonbadarna. 

Kjellåke Norström 

 
WSS 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Biljett Länsteatern 

För exceptionellt goda insatser i 

föreningens medlemsarbete. 

 

Elsie Nordström 

 
WSS 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Biljett Länsteatern 

För goda insatser med 

föräldrakontakter, försäljning, 

närvarorapportering mm i föreningens 

simhoppsverksamhet. 

 

Ulla Brattström 

 
Totalhälsans 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Presentkort Strövet 

 

För goda insatser med 

funktionärsarbetet i föreningen samt 

värdefulla insatser i samband med 

söndagarnas simskolegrupper. 

 

Eva Sandin 

 
Totalhälsans 

Uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Presentkort Strövet 

 

För goda insatser att ordna musik och 

ljud till föreningens hemmatävlingar 

samt värdefulla insatser att bidra till 

att föreningens trafikpolicy uppfylls 

genom ha tagit ansvaret för 

föreningens minibuss och hålla den i 

gott skick. 

Tord Thuresson 

 
Totalhälsans 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Presentkort Strövet + 

Biljett Idrottsgalan 

 

För goda insatser som ordförande i 

Simkommittén med värdefulla insatser 

kring utveckling och förnyelse av 

föreningen för klubbens bästa framtid. 

Viktoria Sjöberg 
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Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

Totalhälsans 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Presentkort Strövet 

 

För goda insatser som tränare i 

simhoppsverksamheten med värdefulla 

insatser kring utveckling och förnyelse 

av föreningen för klubbens bästa 

framtid i kombination med att 

utövarna får en utmanande och rolig 

träning. 

Petra Wate 

 
WSS 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Presentkort Strövet 

 

För mycket goda insatser i WSS år 

2016 
Lena Johansson 

 
Peter Asp 

ledarstipendium 

2016  

 

3 000 kr + diplom 

+ biljett Idrottsgalan 

 

 

Göran utsågs även till 

Hedersmedlem i 

samband med 

avtackning för sina 

goda insatser 

På en ö måste man kunna simma. 

Göran och Elsie har under väldigt 

många år gjort enormt stora insatser 

för ökad simkunnighet på Gotland. 

Göran och Elsie utgör en betydelsefull 

del av föreningen och sammanlagt 

skapar de förutsättningar för ca 300 

barn/ungdomar varje år att lära sig 

simma. Tack vare deras insatser under 

åren 2011-2016 har över 2 000 barn 

på Gotland fått förutsättningar att 

lära sig simma. 

 

Göran och Elsie har även bidragit 

med värdefulla insatser i att utveckla 

föreningens administration. 

Elsie Nordström 

och  

Göran Appelquist 

 

 

Avtackning 

För goda insatser 

 

 

För goda insatser med projektet 

Integration med Flyt, simskola för 

nyanlända barn. 

 

För goda insatser kring föreningens 

hemsida. 

 

För goda insatser kring arrangemang 

av stämningsfullt luciafirande för 

föreningen. 

 

Birgitta Falck 

 

 

Karin Granath  

 

 

Susanne Rosengren 
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Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

VIP-biljetter 

Jennie & Simon 

 

 

För goda insatser som tränare/ledare, 

styrelsemedlem eller kommittémedlem 

i föreningen. 

 

 

 

 

Ann-Sofie Lyth 

Catarina Dennerborg 

Henrik Silfwergård 

Jakob Werner 

Johan Granath 

Johan Malmros 

Johnny Nordström 

Jonas Neuman 

Karolina Engman  

Liselotte Aldén 

Magnus Frid 

Maria Pettersson 

Nicklas Sköld 

Niklas Karlsson 

Per-Nicklas Olofsson 

Pernilla Thuresson 

Safi Ahlberg 

Sofie Kleberg 

Thomas Bjuresten 

Thomas Persson 

Tony Nyman 

Tord Thuresson 

 

  
Nicklas Sköld skötte 

prisutdelningen  

med bravur! 

 

 

 

 

 

  

TACK från ELSIE! 

 

Stort TACK till WSS för 

uppvaktningen på min 70-årsdag, 

trots att jag inte var hemma just den 

dagen. Jag blev jätteglad. /Elsie 
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Försäljningar 
Förutsägbarhet och planering har styrelsen försökt arbeta med när det gäller 

försäljningsåtaganden för föreningens medlemmar.  

 

Genomförda aktiviteter 

2016 Jan  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Svenska spel (Gräsroten)                

Idrottshäften                

Tofta parkering                

Utomhusbad                

Bingolotto JUL              

Ljus              

Städning Tofta camping             

 

  

I slutet av maj 

gjorde simfamiljen 

WSS ett mycket bra 

jobb då vi krattade 

och körde kottar 

och barr i stora 

lass! Uppdraget att 

städa området på 

Tofta camping gav 

ett bra 

pengatillskott till 

föreningen. 

 

Även i år har vi haft försäljning av ljus och Idrottsrabatthäften, julkalendrar. Dessa försäljningar 

är ett bra tillskott i vår verksamhet. De som håller i försäljningen och andra inkomstbringande 

inkomster ser gärna förslag på fler artiklar eller fysiska jobb! Tack till alla ungdomar och 

föräldrar för ett bra jobb och er delaktighet! 

 

 
Planerade aktiviteter  

2017 Jan  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Svenska spel (Gräsroten)                

Idrottsel GEAB             

Idrottshäften                

Sponsorssim             

Tofta parkering                

Utomhusbad                

Bingolotto JUL              

Ljus              

Prel städning Tofta camping             
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Verksamhetsplan 2017 - Föreningsarbete 
 
Månad ev datum / aktivitet  
Januari  Upptakt, Terminsstart  
 LOK-stöd redovisning 15/2  
 Resebidrags redovisning 15/1  
 Fakturering vårterminen  
 Bokning av hallar sommarsäsong 31/1  
 Annons sommarjobbare  
 Redovisning av föregående års kostnader innan 7/1.  
 Årsredovisning/Årsbokslut föregående år.  
 
Februari Gästbesök av Jenny Johansson och Simon Sjödin 
 Årsberättelse klar 3v före årsmötet  
 Föräldrautbildning steg 1   
 Planera tävlingsansökningar inför nästkommande år  
 Inbjudningar egna tävlingar  
 Påminnelse Fakturering vårterminen  
 Driftsavtal klart samt påbörja planera utomhusbadsäsongen  
 Delta i tränarutbildning Baskurs Simhopp  
 Genomgång med revisor, samt underlag till årsberättelse. 
 
Mars Årsmöte 15/3  
 Föräldraföreläsning 
 Planera schema Toftaparkeringen (förutsatt att vi får avtalet)  
 Planera terminsavslutning  
 Anställningsavtal klara med sommarjobbare  
 Förberedelser för Sommarens Simskola  
 Ansökan bassängtider nästa läsår 31/3  
 Plattformsutbildning del 1 
 Delta på årsmöte Stockholms Simförbund 
 Planera Scandic Swim 
 
April Utvärdering/Intresseförfrågan i grupperna inför nästa läsår  
 Plattformsutbildning del 2 
 Utskick arbetsschema Utomhusbaden  
 Utskick arbetsschema Toftaparkeringen (förutsatt att vi får avtalet)  
 Delta på årsmöte Svenska Simförbundet 
 Planera Peter Asp Swim 
 Ekonomiavstämning Q1 
 Avstämning Utebaden med Gotlandshem 
 Annonsera och öppna anmälning för sommarens simskolor 
 
Maj Budgetuppföljning, rev av höstens tävlingar  
 Planering av grupper inför hösten  
 Utvärdering grupper, sammanställning, Ledarträff   
 Iordningställa utomhusbaden  
 Öppna förtursanmälan höstens simskolor  
 Ansöka om medel från Idrottslyftet   
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Juni Beslut grupper, sammanställning, Ledarträff  

 
Klipp från artikel i Gotlands Tidningar den 2 

januari 2016 om 2017 års evenemang på ön. 

Stor fin bild på 200 års simtrupp till Island 

games på Åland pryder artikeln. Trevligt! 

 Utskick till simmarna och hopparna för kommande 
läsår  

 Scandic Swim 
 Island Games 
 Intro sommarjobbarna med kortare utbildning i 

livräddning/HLR 
 Öppna utomhusbaden (19/6) 

Öppna allmän anmälan höstens simskolor  
 

 

Juli Deltagande på Idrottens Dag, Almedalen 5/7 
 Resebidrag redovisning 15/7   

 Ekonomiavstämning Q2 

 
Augusti Upptakt för samtliga Ledare, kommittéer, Styrelse o Anställda   
 WSS fyller 95 år 
 Stänga utomhusbaden 
 
September Föräldramöte i samtliga grupper  
 Direktiv från styrelsen om nästa års budget  
 Önska tävlingar/läger för nästkommande år  
 Peter Asp Swim  
 
Oktober Budgetarbete, till styrelsen  
 Utvärdering/Intresseförfrågan i grupperna inför nästa termin  
 Planering av grupper inför våren 
 Ansökan Gotlands Idrottsförbunds utmärkelser 2017  
 Översyn av statuter Gotlandsmästerskapen 
 Ekonomiavstämning Q3 
 
November  Budgetarbete klart för nästkommande år  
 Öppna förtursanmälan vårens simskolor  
 Öppna allmän anmälan vårens simskolor 
 Ev. badaktivitet i samband med GGN  
 Utse pristagare statuter Gotlandsmästerkapen 
 Utse nominerade och pristagare till Peter Asp stipendiet 
 
December Se över tränare/grupp och skriva överenskommelser  
 Utskick till simmarna för kommande termin  
 Gotlandsmästerskapen/Lucia  
 Terminsavslutning  
 Rapportering närvaro grupper, ledare  
 Utvärdering grupper, sammanställning, Ledarträff   
 Skicka in ev. motioner till Simförbundets årsmöte 
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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 

 

Fokus för 2017 blir att genomföra det utbildningsprogram som Gotlands Idrottsförbund/SISU har 

tagit fram i syfte att stärka föräldraengagemanget i de gotländska idrottsföreningarna. 

 

Utbildningar 2017 

Vi fortsätter att tillsammans med vår samarbetspartner, SISU Idrottsutbildarna, arbeta med 

utbildningsinsatser för aktiva, ledare, funktionärer och föräldrar. Utbildningen är viktig för att 

vara säkra på att vi levererar en bra verksamhet. 

Vi gör sociala aktiviteter för de äldre simmarna och simhopparna och vi genomför olika 

utbildningar kring tex. Värdegrunden och alkohol/droger o dyl. Vi kommer fortsätta lägga in 

serier från Simlinjen. 

 

Aktivitetsplanering 

Likt tidigare år kommer styrelsen presentera en aktivitetskalender, där uppdrag och arrangemang 

kommer att presenteras. 

 

Information 

Styrelsen har som målsättning att skicka ut information om föreningens verksamhet minst en 

gång i kvartalet, samt löpande information på TV-skärmen på Solbergabadet. Vi har börjat att se 

över tekniken, strukturen och användandet av föreningens hemsida och det arbetet fortsätter 2017. 

Vidare ska vi fortsätta utveckla förmågan att informera om och delegera uppgifter som ska 

utföras. 
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Tävlingsplanering Simning 2017 

Namn Datum Plats Grupp 

Palles Minne 5-6 jan Bollnäs EAB 

Wisby Sim Lördag Morgon 1 7 jan Visby EAB/ME/TE 

Svenskt Grand Prix 28-29 jan Malmö Kvalade 

UGP1 28-29 jan Torvalla EAB 

Wisby Sim Lördag Morgon 2 4 februari Visby EAB/ME/TE 

Kringelsim 18-19 feb Södertälje EAB 

Borås Speedo Meet * 25-26 feb Borås E 

Wisby Sim Lördag Morgon 3 4 mars Visby EAB 

Östsvenska GP 11-12 mars Jönköping E 

UGP2 11-12 mars Stockholm AB 

Arena Vilunda Knatte 12 mars Väsby ME 

Wisby Sim Lördag Morgon 4 1 april Visby EAB/ME/TE 

Swim Open Stockholm 8-11 april Stockholm Kvalade 

Vårsimiaden Distrikt 5-6 maj Stockholm B ME 

CIJ Meet 2017 9-16 maj Luxemburg Uttagna 

Jöns Svanbergsimmet 20-21 maj Uppsala EAB 

Vårsimiaden Region 20-21 maj Väsby B ME 

Wisby Sim Lördag Morgon 5 20 maj Visby EAB/ME/TE 

JDM / DM 2017 3-4 juni Stockholm Kvalade 

UGP3 10-11 juni Stockholm EAB 

Scandic Swim 17-18 juni Visby EAB/ME/TE 

Natwest Island Games XVII 26-29 juni Visby Uttagna 

JSM / SM * 30 juni-4 juli Borås Kvalade 

Sum-Sim * 12-16 juli Malmö Kvalade 

Vansbrosimmet 

 

Vansbro 

 Peter Asp Swim 9-10 sep Visby EAB/ME/TE 

Wadköpingsdoppet 23-24 sep Örebro EAB 

Wisby Sim Lördag Morgon 6 7 okt Visby EAB/ME/TE 

Swedish Swim Games 7-8 okt Väsby Kvalade 

Aquarapid Knattesim 14 okt Sundbyberg ME 

JDM / DM 2017 14-15 okt Stockholm Kvalade 

UGP1 2017/2018 21-22 okt Södertälje EAB 

JSM / SM * 1-5 nov Jönköping Kvalade 

Wisby Sim Lördag Morgon 7 7 nov Visby EAB/ME/TE 

Sum-Sim Region 11-12 nov Stockholm Kvalade 

Höstsimiaden 2-3 dec Stockholm B ME 

Sum-Sim Riks 8-10 dec Eskilstuna Kvalade 

Gotlandsmästerskapen 2017 16 dec Visby EAB/ME/TE 
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Aktiviteter i samarbete med  
Svenska Simförbundet 2017  

 

Namn Datum Plats Deltagare 

Simidrottsforum 2017 22-23 april Göteborg Lena Johansson 

Idrottens Dag, Almedalsveckan 2017 5 juli Visby Lena Johansson 

Nordiska Ungdomsmästerskapen 8-9 juli Färöarna Mikael Eriksson 

EYOF (Ungdoms-OS) 23-29 juli Ungern Mikael Eriksson 

NM 1-3 dec Island Mikael Eriksson 

 

 

 

Tävlingsplanering Simhopp 2017 

Namn Datum Plats Grupp 

Gästhoppning SPIF (3M) Q1-Q2 Stockholm Inbjudna 

Rikstävling del 2 18-19 feb Stockholm Grupp 4 (A-E-klass, ej ålder) 

Baskurs simhopp (nivå 1) 18-19 feb Malmö 1 ledare 

Rikstävling del 3 8/4 Södertälje Grupp 4 (A-E-klass, ej ålder) 

Neptuniaden 20-21/5 Stockholm Kvalade (A-D-klass, ej ålder) 

Breddläger yngre 2-6/8 Karlskoga Inbjudna 

Domarkurs 15-16/10   1 ledare 

Rikstävling del 1   Stockholm Grupp 3 och 4 (A-E-klass, ej ålder) 

Breddläger/gästhoppning äldre     Inbjudna 

Ungdomshoppet   Göteborg Grupp 4 

Ev. eget GotlandsMästerskap 16/12 Visby Grupp 1-4 

 
I budgeten för 2017 ingår ytterligare fyra fastlandstävlingar. Vilka vi kommer att delta i bestäms senare under året. 
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Ekonomisk berättelse 
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Budgetförslag 
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Sponsorer 
Föreningen vill rikta ett stort tack till alla sponsorer 

som på olika sätt gett sitt stöd till Wisby Simsällskaps verksamhet!! 
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Godmans Biluthyrning AB 

 

   

          

 

                        

                  
 

Är du intresserad av att sponsra Wisby Simsällskap och synas här? 
Kontakta mikael.eriksson@wisbysim.se  

Biostaden 
Borgen 
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Alla behövs! 

Idrott ska vara till för alla barn och ungdomar – oavsett ekonomiska förutsättningar.  

I Wisby Simsällskap finns det massor att göra om du vill hjälpa till i verksamheten. Oavsett vad 

du vill hjälpa till med krävs det inga förkunskaper, bara ett glatt mod och vilja. 

Genom att bidra, med att hjälpa till i föreningen blir du en del av ansvarstagande klubb som mår 

bra och som prioriterar ungas idrottande.  

Prata med någon av tränarna eller någon i styrelsen, du kan också mejla till info@wisbysim.se 

 

Vi hoppas att Du som simidrottare och förälder ska känna Dig välkommen till vår förening! 

  

mailto:info@wisbysim.se
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Slutord 

Vi gör mycket positivt under ett år med Simidrott! 

Förra årets slutord handlade mycket om ”Växtvärk, angenäma problem och simhallskaos”. Kort 

sagt om det är väl att vi fortfarande befinner oss i samma skeende, dock är simhallskaoset lite 

värre nu, framför allt gällande ventilation och en vattentemperatur som många gånger är upp mot 

29.5-30 grader. Men nu tänkte jag faktisk inte fokusera på dessa bitar utan lite mera om alla 

positiva saker som vi faktiskt gör eller bara är under ett år med Simidrotten! 

 Först måste jag nämna alla simmarna och simhopparna som är grunden för all vår 

verksamhet. Det är något vi måste komma ihåg, att vi alla runt simmarna och 

simhopparna, vi som är tränare, ledare, föräldrar, jobbar frivilligt i kommittéer och 

styrelser, att vi finns till för simmarna och simhopparna och inte tvärt om. 

 Hopparna och simmarna i alla åldrar ger mycket stark positiv energi till oss andra. Många 

gånger är det bara att titta på de yngres ansiktsuttryck för att se glädjen med simidrott. De 

äldres ansiktsuttryck är kanske inte lika positiva under varje träning, för de är utmattade 

av träningen, men man kan se glädjen efter ett lyckat hopp, en lyckad simserie och 

personliga rekord på tävlingar. Det gäller att vi andra runt idrottarna suger i oss av deras 

energi, så vi får ännu mera energi att ge till dem! 

 Under ett år tar vi oss till fastlandet ca 30 gånger med allt vad det innebär med bokningar 

osv. Det är ju egentligen, när man tänker efter, helt fantastiskt att vi mäktar med detta! 

 Alla ledare som går åt till alla grupper från Plask & Lek och Simskola/hoppskola, via 

teknikgruppstränarna och medleygruppstränarna och slutligen ledare i B, A, Simhopp 4 

och ELIT, Vuxencrawlledare och Mastersledare och inte minst ledare för 

Vattengymnastik är ovärderliga för verksamheten. Jag skulle önska att vi kunde premiera 

dessa ledare mera än vad vi gör och lägga ännu mera resurser på utbildning. Ni förtjänar 

mera beröm än ni får från alla, så än en gång ett stort tack för allt arbete ni lägger ner! 

 Vi har under året kunnat jobba med integration av nyanlända och lärt en massa 

barn/ungdomar att simma. Det är kul att vi, med våra resurser, ändå har kunnat hjälpa till, 

alla behöver ju kunna simma! 

 Emellanåt har vi sociala aktiviteter. Vi tränar tillsammans olika grupper och har utbyte 

med andra idrotter. Det är bra och kul att kunna träffas i andra miljöer än i simhallen.Vi 

har bland annat åkt gocart, bowlat och t.ex. lagat mat till alla på vårt årsmöte. Det är 

simmarna/hopparnas sätt att säga tack till föräldrarna! 

 På tal om föräldrar, många av er är också fantastiska med allt vad ni gör och ställer upp 

med för era barn/ungdomar, både i tid och pengar. 

 

Det är kul med simidrott, vi i Wisby Simsällskap gör många bra och fantastiska saker under ett år 

som vi inte tänker på. Klappa dig själv på axeln ibland och säg att du är bra! Kom bara ihåg att 

allt vi gör är för de som utför aktiviteter hos Wisby Simsällskap!  

Kör på, ha roligt, var noggrann och prestera väl! 

 

Mikael Eriksson,  

Chefstränare Wisby Simsällskap 


