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Förord 

Välmående förening med 95 år i simningens tjänst 

Vi lämnar ett oförglömligt år bakom oss och i augusti firade vi föreningens 95-årsdag. På 

jubileumsdagen fick vi lära oss inte bara mer om våra rötter, vi fick även tillbringa dagen 

omgivna av vänner. Vi minns allt ifrån att slå personliga rekord till att plocka hem guldmedaljer, de 

olika tävlingar och läger vi varit på i när och fjärran, möten med andra människor som har samma 

intressen och vi påmindes om roliga modetrender för våra klubbkläder. Men att säga att föreningen 

är gammal, det vill jag verkligen inte. Jag skulle i stället vilja säga att det är en mogen och vis 

förening. Mognad och vishet har mer att göra med vilka upplevelser och förändringar föreningen 

har haft och vad vi som medlemmar och eldsjälar har tagit med oss under alla verksamhetsår, än 

med det exakta antalet födelsedagar som föreningen har firat. 95 års erfarenhet sitter i föreningens 

DNA. Milstolparna likaså. Det finns med andra ord mycket att fira.  

Som ordförande är jag stolt över att vi har lyckats hålla elden vid liv så länge och över att vi har 

nått så långt. Mycket har förändrats men en hel del är sig likt och det är samma goda hjärta som 

tickar. För det är just det jag tror som gör oss så framgångsrika som vi är, att det finns en särskild 

sorts gemenskap och en speciell anda. Föreningen är också en symbol för glädje, vänskap och 

förverkligandet av drömmar. Vi erbjuder ca 650 simskoleplatser. En livsnödvändig kunskap. Det 

är lätt att ta för givet men något jag tycker vi ska vara oerhört stolta över.  

2017 – ett spännande år för jubilerande Wisby Simsällskap 

Årets verksamhetsberättelse handlar om världens bästa idrottsföräldrar, inspirationsbesök av 

världsstjärnor och integration året runt men naturligtvis även om föreningens 95-års jubileum och 

försommarens stora idrottsevenemang NatWest Island Games. Redan tidigt under året märktes 

goda simidrottsresultat trots att årets första simtävling på fastlandet blev inställd för föreningens 

simmare orsakat av inställda färjor på grund av hårt väder. Efter fyra år lämnade Mikael ”Bossen” 

Eriksson föreningen för en ny utmaning som elittränare i Eskilstuna SK. Efter ett mycket lyckat 

rekryteringsarbete kunde vi i augusti välkomna Milad Nazari som ny chefstränare i WSS. Tack 

vare en fortsatt ekonomi i balans fick vi även möjlighet att rekrytera Pernilla Thuresson som 

ledare med huvudansvar för vår Simskoleverksamhet. 

I år tog vi oss tid att stanna upp och glädjas över vårt jubileum och våra framgångar. Det finns 

sällan tid att reflektera och bli lite fint nostalgiska, minnas och le. Bläddra vidare i 

verksamhetsberättelsen för 2017. Se så mycket vi har åstadkommit bara det gångna året. 

2018 – Träningsflit, gemenskap och läger 

Som vanligt hopar sig frågorna inför det nya året. Kommer semestervädret att bidra till stor 

glassförsäljning? Hur mycket pengar blir över när minibussen är fulltankad? Vem tar medaljerna, 

vem har störst personlig utveckling, vem har mest träningsflit och vem har roligast? Vilka renar 

kommer att dra Lucia-ekan? Kommer Milad att ta revansch i fjärilssimmet på årets GM? Det 

bästa av allt är att 2018 års stora händelser har ännu inte sett dagens ljus. En sak vet vi säkert: Det 

är vi som medlemmar som bestämmer om vad vi vill ska hända 2018 och hur vi fortsätter att 

utvecklas. På föreningsmötet i december lyfte deltagarna att frågor som utlandsläger, gemenskap, 

sociala aktiviteter och självklart en ny simanläggning är viktiga frågor för 2018, vilket ger 

styrelsen, som ni medlemmar utser, en bra vägvisning framåt. 

Lena Johansson 

Ordförande  
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Simhistoria 
Wisby simsällskap bildades 1922. Med musik av Kungliga Gotlands Artillerikårs musikkår, ägde 

Visbys första simpromotion rum för 95 år sedan. Platsen var hamnens södra vågbrytare, datum 

var 10 september. Knappt tre veckor före dess hade simföreningen 

Visby simsällskap bildats. Då med enkelt "v". Simföreningen hade sin 

grund i en framgångsrik simhoppargrupp, som turnerade på ön. ”Man 

höll på rätt mycket innan men för att få allt mer organiserat grundade 

Sven Montán föreningen”, 

berättar Kjellåke Nordström, 

själv mångårig förgrundsfigur, i 

en artikel för Helagotland.se i 

samband med firandet av 

föreningens 95-årsjubileum. 

 

Med anledning av bildandet firade Wisby SS den 23 augusti 

2017 sina 95 år invid Badvillan samt Solbergabadet, som 

tillkom 1961. Unga som äldre, nya som erfarna och 

historiekunniga, var på plats. Det bläddrades i 

arkivmaterial och tittades på fotografier. En som i 

hög grad har bidragit till dokumentationen de 

senaste decennierna är Elsie Nordström. 

– Jag har i alla 

fall sexton 

album med bara 

tidningsurklipp, visar Elsie, 

även medlemsansvarig. 

 

 

Djupdykning i 

arkiv, 

tidningsnotiser 

och fotografier 

 

 

 

 

  

 

 
Första medlemskapet tillhörde 

bildaren Sven Montán 
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Wisby Simsällskap fyllde 95 

år den 23 augusti 2017!  

Det måste firas!  

Föreningen bjöd in till 

mingel i trädgården vid 

Badvillan bredvid 

Solbergabadet. Vi bjöd på en 

härlig buffé och dryck för 

aktiva, f.d. aktiva , ledare, 

föräldrar och alla andra som 

gillar WSS. 

 

 

   

Stort TACK till festfixarna Kjellåke och Elsie Nordström för en FANTASTISK 95-årsfest!  

Tack också till er alla som var där och förgyllde denna soliga kväll som var fylld med många 

härliga och roliga historiska minnen, både i form av kläder, pokaler, fotografier, berättelser och 

underbart bildspel. Imponerande summering av världens bästa idrottsförenings 95-åriga historia. 

Jättetrevligt ordnat även med god mat och dryck. 
 

 

 

 

Med anledning av föreningens 

95-års firande i augusti, 

tilldelades Peter Asp 

Jubileums-ledarstipendium. 

Stolta pristagare var  

Lena Johansson och 

Mikael Eriksson  
med följande motiveringar: 

 

 

Lena har under flera år gjort stora insatser 

som ordförande i ett sällskap som utvecklats till 

en stor förening med bred verksamhet. Hon 

leder föreningen på ett mycket engagerat och 

stimulerande sätt. Lena ser alla och ägnar 

mycket av sin fritid till att utveckla WSS 

verksamhet och uppmuntrar till nyskapande. 

 

 

 

Mikael har med stor kunskap och entusiasm 

verkat som huvudtränare. Hans sätt att ta sig an 

simmarna har lett till att de nått nya mål och 

utvecklats både som idrottsmän och -kvinnor 

och som individer. Mikael har stor del i WSS 

framgångar, vilket lyft verksamheten till nya 

höjder både sportsligt och administrativt. 
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Styrelsen 
Ordförande Lena Johansson  

 

Vice ordförande Björn Kahl 

Kassör Magnus Frid 

Ledamot Per Pettersson 

Ledamot Krister Höglund 

Ledamot Ulf Wigström 

Ledamot Elisabeth Holpers 

Ledamot Malin Hammarén 
   

Revisor Swevik revision  

Ordförande Årsmöte Kjellåke Nordström 

Valberedning Henrik Silfwergård, Susanne Rosengren, Mats Lyth 

 
Simkommitté ordförande Viktoria Sjöberg 

 

Tävlingskommitté ordförande Per Pettersson 

Sponsorskommitté ordförande Krister Höglund 

Föräldrakommitté 

 

Platsansvarig Utomhusbaden 2017 

Arbetsledare Toftaparkeringen 2017 

Minibussansvarig, Ljudansvarig 

ordförande Susanne Rosengren 

 

Michael Jones 

Björn Kahl, Ian Sharman, Alma Tinge 

Tord Thuresson 

På årsmötet ställde vi frågan till samtliga närvarande ”Vilka frågor för 2017 tycker du är viktiga”. 

De sex områden som stack ut tydligt gällande önskat fokus 2017 var Anläggningen (ny simhall är 

den absolut största frågan), Träningarna (fler tränare), Kulturen (kompisskap, glädje, 

sammanhållningen, sociala aktiviteter mm), Läger (gärna utomlandsläger) och Ekonomin.  

 

  

Resultat av fråga vid årsmötet 2017 – Vilka frågor för 2017 tycker du är viktiga? Ord med störst textstil i ordskogen 

är det som flest personer på Årsmötet svarat. Värdefull info att jobba vidare med för styrelsen. 

 

Med anledning av att vi vann Årets Prestations-pris på Idrottsgalan 2017 blev 

föreningens ordförande Lena Johansson genom SISU Gotland inbjuden till 

lunch hos Landshövdingen. På lunchen deltog även Riksidrottsförbundets 

ordförande, Björn Eriksson. Lena tog tillfället i akt att berätta om föreningens 

verksamhet, med viljan att genom fler grupper öka simkunnigheten där 

utmaningarna är bristerna i simanläggningen och att det saknas bassängtider.  

  
 

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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Styrelsemöten och andra föreningsmöten 

På årsmötet den 15 mars blev vi bjudna på chili con carne till middag 

av våra fantastiskt fina simidrottsungdomar och deras fantastiska ledare 

 

 

Årsmötet genomfördes den 15 

mars 2017 i Södervärnsskolans 

matsal. Det blev en fantastisk 

uppslutning och återigen slog vi 

ett nytt rekord för mötesdeltagare. 

 
2015 deltog 9 personer. 

2016 deltog 39 röstberättigade personer  

+ 20 icke röstberättigade 

2017 deltog 48 röstberättigade personer  

+ 14 icke röstberättigade, vilket var 

väldigt bra med tanke på att en av de 

största skolorna hade kvällslektion. 

Härligt att se resultat av att vi 

tillsammans jobbat för att öka 

närvaron och 

stödet på 

årsmötet. 

Tack för allas engagemang! Ett extra stort tack till Pernilla Thuresson som ledde matlagningen 

med bravur, samt till Mikael ”Bossen” Eriksson och William Yttergren som hjälpte till att handla 

all mat! 

 

#ÅretsFan – GRATTIS till Årets Fans!  

Nytt för året på Årsmötet var att vi utsåg Årets Idrottsföräldrar/supportrar 2017! Årets supporter 

är tävlingen som hyllar alla de föräldrar eller de goda och engagerade supportrar som står för en 

god läktarkultur, som stöttar våra simidrottare, sin simidrottsgrupp och ställer upp för föreningen 

i vått och torrt på ett schyst sätt! Nu lyftes de verkliga hjältarna fram i ljuset. Föräldrarna eller 

andra supportar prisades. Men hur gick då tävlingen till? Jo, det är enkelt. Alla föräldrar i 

respektive grupp var nominerade och det var barnen/ungdomarna 

själva i Medley, EAB- och Simhoppsgrupp 4 som röstade fram 

vinnarna av Årets Idrottsförälder/supporter! På Årsmötet 

presenterade vi sedan stolt dessa fantastiska vinnare. Stort grattis till 

Susanne Rosengren, Mattias Sippmanne, Henrik Silfwergård, Maria 

Strömbeck och Ulf Wigström. Känn er hedrade, det var våra 

ungdomar som röstade vinnarna och som skrev de fina och 

välförtjänta motiveringarna!  

#Vemvinnernästaår - Det märktes att våra ungdomar sätter stort 

värde på vuxnas närvaro på träningarna och tävlingarna. Se till att 

delta på nästa Årsmöte! Kanske är det DU som då blir framröstad till 

årets Idrottsförälder/supporter!  
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/åretsfan?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/åretsfan?source=feed_text
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11 styrelsemöten har genomförts under året (170125, 170222, 170315, 

170329, 170526, 170517, 170612, 170905, 171003, 171108, 171212). 

Styrelsen konstaterar att årshjulets 

aktiviteter snurrat på bra och styrelsen har 

under 2017 haft god hjälp i valet med årets 

hjärtefrågor genom de åsikter som medlemmarna på Årsmötet 

bidrog med. Styrelsen har även under 2017 fortsatt arbetet med att 

strukturera upp klara ansvarsområden för alla styrelseledamöter. 

Oavsett om man har två timmar i månaden eller två timmar per år så 

gör allas insatser stor skillnad för våra ungdomar. Så vill du hjälpa 

till att engagera dig i någon specifik fråga eller aktivitet, tveka inte 

att prata med någon av ledarna eller med någon i styrelsen. Vi har 

en fortsatt spännande tid framför oss! 

 

Med vägledning av resultatet från Årsmötet har styrelse- och 

föreningsarbetet under 2017 haft följande fokusområden (utan inbördes rangordning): 

 

♥ Ny simanläggning 

♥ Föräldraengagemanget/Föräldrasatsningen 

♥ Fortsatt stabil ekonomi med fokus på ökade intäkter 

♥ Kulturen 

♥ Anställning ny chefstränare samt ansvarig simskoleverksamheten 

 

 

Utöver det har följande projekt drivits under 2017:  

 Utomhusbaden (Lena och Magnus) 

 Integrationssimskola (Lena, Bibbi, Elsie)  

 Toftaparkeringen (Björn och Per) 

 Island Games/IG (Björn) 

 Fira WSS 95 år (Kjellåke och Elsie) 

 

Löpande arbete har även skett med hemsidan och 

medlemsregistret. 

 

 

 

 

Andra viktiga träffar är också de ledarträffar som 

regelbundet hålls i föreningen under hela året. Vi 

pratar om aktuella frågor, t.ex. om införandet av 

Simlinjen, målet med grupperna, praktiska saker 

som närvarorapportering mm. Tack till alla 

fantastiska ideella ledare och skolungdomar som gör 

det möjligt för våra gotländska barn att lära sig 

vattenvana och den livsviktiga simkunnigheten.  

Ni är ovärderliga! 

  

 

 

 
Viktiga inkomstkällor i föreningens verksamhet 
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Ny sponsor välkommen till simidrottsfamiljen 
 

 

Stort tack till Ford AB Lundins Bil  

som ser till att våra barn och ungdomar får åka säkert på alla fastlandsresor! 
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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 2017 har 

Simlinjen införts i hela simskoleverksamheten och under 2018 kommer det arbetet att fortsätta i 

de högre simgrupperna. 

Vid den första föreningssammankomsten i föräldrasatsningen ställde vi en fråga om vilka som är 

föreningens rådande värderingar. Resultatet från de 60-talet deltagarna blev: 

 

 
Matilda Johansson och Erika Strömbeck – En bild säger mer än tusen ord…  
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Att vara en ideell förening 

 
 

Att vara en ideell idrottsförening bygger på följande hörnstenar: 

 Frivillig medverkan 

 Inget kommersiellt vinstsyfte 

 Medlemmarna bestämmer inriktning och verksamhet 

 Styrelsen tolkar förväntningar, beslutar om mål/strategier, följer upp stadgar, verksamhet 

och ekonomi 

 

Det ideella arbetet innebär att: 

 Idrottsföreningen styrs av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet 

 En ideell idrottsförening måste förlita sig på att medlemmar och föräldrar i föreningen 

ställer upp i den omfattning som krävs för att få verksamheten att fungera 

 Wisby SS gällande policy för föräldramedverkan bygger på frivillighet 

 På senare år har föräldranärvaron vid föreningens aktiviteter varit vikande och det finns en 

stor verksamhetsrisk då dagens föräldraengagemang i huvudsak bygger på en liten grupp 

föräldrar 

 

Testa dig själv – vad står följande siffror för? 

 

Rätt svar: 
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Medlemmar 
Under 2017 trimmade vi in vårt nya webbaserade verksamhetssystem, med automatiserade 

anmälningsfunktioner. Det nya systemet innebär kraftigt minskade administrativa insatser och 

betydligt mer effektiviserade faktureringsrutiner och enklare hantering av medlemsuppgifter. Vi 

har ännu inte riktigt hunnit med att flytta över information på gamla hemsidan eftersom fokus var 

att få igång anmälningsfunktionen så snabbt som möjligt. Vi håller också fortfarande på att lära 

oss hur vi med hjälp av det nya systemet kan ta ut faktauppgifter och hur vi med hjälp av 

statistiken kan försöka hitta mönster för att analysera och förstå hur vi kan bli ännu bättre på att 

utveckla föreningens verksamhet. 

  

Ovanstående diagram visar medlemsutvecklingen de senaste åren samt antal medlemmar 2017. 

Genom det nya administrativa systemet kan vi nu få fram information om hur många medlemmar 

som har valt att aktivera sitt konto. Ett aktivt konto behövs för att man ska kunna anmäla sig till 

en kurs eller aktivitet. Föreningen erbjuder tre typer av medlemstyper, enskild medlem, 

familjemedlem samt hedersmedlem/ständig medlem. 2017 hade föreningen 

157 familjemedlemmar samt 36 hedersmedlemmar. Merparten av dessa har 

status Inaktiv på sitt medlemskonto. Det finns även många enskilda 

medlemmar som endast är stödjande och därmed inaktiva medlemmar. I 

medlemsstatistiken ingår inte deltagarna i integrationssimskolan (66 st.) eller 

personer med skyddad identitet. Enligt gällande föreningsstadgar ska 

medlemmarna själva meddela om man vill lämna föreningen som medlem. 

Medlem som inte meddelat att man önskar lämna föreningen men som inte har 

betalat årsavgift under två års tid anses enligt 

gällande stadgar ha begärt att lämna sällskapet 

och rensas då bort ur medlemssystemet. 
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Könsfördelningen bland föreningens 

medlemmar är helt jämn, fördelningen 

killar/tjejer är 50/50. Jämställdhet är ett av flera 

tecken på att en organisation är hälsosam. En 

jämn könsfördelning ur ett kvantitativt 

perspektiv händer inte av sig själv utan man 

behöver jobba proaktivt med frågan. Under 

2017 blev föreningens styrelse betydligt mer 

jämn i könsfördelningen. En djupdykning i 

statistiken visar dessutom att könsfördelningen 

bland föreningens ledare också är jämn, 55% 

män och 45% kvinnor.  
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Sammankomster 

 

 

 

 

 

 

Föreningen har nu 

passerat 1 500 

sammankomster på 

ett år och totalt har  

12 284 deltagare 

varit med vid dessa 

tillfällen!  

Det är en snabb 

ökning från drygt  

1 000 samman-

komster år 2016, och 

en fördubbling på 

bara tre år.  

En bidragande orsak 

är simhoppsgrenen 

inom föreningen 

som startade 2014. 

Simskole-

verksamheten växer 

också men bristen på 

bassängutrymme är 

en utmaning.  

Det är framför allt i de yngre åldrarna som de flesta deltagartillfällena ökar, 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. 

Redovisningen i de färgglada staplarna bygger helt och hållet på uppgifter från det s.k. LOK-

stödet. 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. Föreningen gör det möjligt även för yngre 

barn samt vuxna att delta i den mycket omfattande verksamheten, och många tar chansen. Svensk 

Simidrott är fantastiskt med sin bredd i både verksamhet och åldersmässig spridning. Vi ger allt 

ifrån små barn till vuxna en möjlighet att både ha roligt och förverkliga sina drömmar i 

gemenskap med andra. LOK-stödet ges endast för deltagare i åldern 7-25 år, vilket medför att 

drygt 43% av föreningens medlemmar inte räknas in i de bidragsberättigade 

sammankomster och syns därför inte i statistiken. 
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Föreningens verksamhet är beroende av att människor ställer upp ideellt för att leda 

verksamheten. Statistiken visar att det totala antalet ledare som har varit närvarande på dessa 

sammankomster uppgår till 2 494. Denna uppgift avser tillfällen då en ledare varit på plats. 

Lägger man även till de tillfällen av sammankomster som har haft två eller flera ledare på plats 

uppgår antalet tillfällen till 3 084. De indirekta effekterna genom fler samtidiga ledare (20% av 

föreningens sammankomster) gör att fler barn blir sedda och fler vuxna kring bassängen kan 

fungera som stöd eller verka för att förhindra olyckor eller kränkningar. Det gör att möjligheterna 

till att tillsammans leva upp till föreningens önskade kultur och värdegrund ökar. Att delta i idrott 

skapar grund för social gemenskap, stärkt självförtroende och förbättrad fysik och psykisk hälsa. 

 

En djupdykning i statistiken visar dessutom att könsfördelningen bland föreningens ledare också 

är jämn, 55% män och 45% kvinnor.  

Redan i verksamhetsberättelsen för 30 år sedan kan vi läsa att antalet aktiva ökade från 264 till 

288 under 1987, ”vi närmar oss den övre gränsen för vår förmåga under rådande förhållanden”. 

Hoppar vi fram ytterligare tio år i tiden så kan vi i verksamhetsberättelsen för 1997 läsa om 

utmaningarna med platsbrist i bassängen och att ”går allt vägen som kan vi börja träna och tävla i 

ett nytt bad 1999”. 

Ekonomi 
Föreningen har en ekonomi i god balans och verksamheten drivs inte i något vinstsyfte utan alla 

pengar ska gå till föreningens verksamhet. Föreningens omsättning har ökat från 2016 till 2017 

med 6% till knappt 3 miljoner. Samtidigt har resultatet ändrats från ett litet minus till ett litet plus. 

Framförallt har vi alla varit duktiga med att jobba fram en bra budget och arbeta efter budgeten. 

Vi har arbetat bra vid aktiviteter; exempelvis krattningar och Toftaparkeringen, sålt kalendrar, 

ljus mm. och även varit engagerade vid försäljningar vid Utebaden och på tävlingar.  
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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 medlemmar Vattengympa, Plask & Lek, Morgonbad, Tävlingssim, 

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

under året dessutom 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! Vi har även en populär 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- 

besök och utbyte med andra idrottsföreningar samt andra prova-på-idrotter. 

 

 
 

Under 2017 har även Mikael Eriksson/Milad Nazari varit medlemmar av Stockholms 

Simförbunds Simkommitté och Lena Johansson har varit medlem av Stockholms Simförbunds 

Simhoppskommitté. 

Sedan två år tillbaka har föreningen fyra kommittéer. Syftet med kommittéerna är att skapa 

förutsättningar för föreningens medlemmar att aktivt medverka i föreningen och att vi som 

medlemmar kan hjälpas åt i de mängder av operativa frågor som en ideell förening av Wisby 

Simsällskaps storlek kräver.   
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Tränare / Intervjuer 
Mot nya utmaningar 

I maj bestämde sig Wisby Simsällskaps chefstränare, Mikael 

”Bossen” Eriksson att gå vidare mot nya utmaningar som 

elittränare för Eskilstuna SK from 1 september. 

Mikael har under sina fyra år hos Wisby Simsällskap gjort oerhörda 

insatser i de idrottsliga resultaten och byggt upp en tränings-

verksamhet med simungdomar som idag är på stark frammarsch i 

de yngre SUM-SIM-åldrarna. Klubben har under det senaste året 

även varit representerad på SM/JSM/GP och Sum-Sim Riks samt 

sommar Sum-Sim. Mikael har under sin tid hos WSS deltagit i 

flertalet nationella och internationella uppdrag för Svenska Simförbundet och han har lockat hit 

världsstjärnor för att som goda förebilder hjälpa till att inspirera föreningens unga simmare. 

Mikael har även i sin kraft av sin långa erfarenhet och sin kunskap om simning och det ideella 

idrottslivet utgjort ett stort stöd och en viktig trygghet för oss alla. Mikael är en person som inte 

bara har månat om sina arbetsuppgifter utan även alltid om allt annat vi gör inom vår förening. 

Mikael har också gång på gång visat att han alltid har haft föreningens bästa för ögonen. Han la 

ner både själ och hjärta i sitt arbete. Mikael fanns där för föreningen när tiderna var kämpiga i 

början av hans utmaning hos oss. Sedan har det hjulet bara rullat på med en fantastiskt stark 

utveckling framåt. Mikael lämnar många glada minnen efter sig och det vi som förening också tar 

med oss i erfarenheterna är hur värdefullt Mikael upplevt att vårt värdskap och föreningskultur 

har varit under hans år här på Gotland. Vi önskar Mikael våra varmaste lyckönskningar i hans nya 

utmaningar. 

 

Ny på jobbet 

Eftersom föreningens verksamhet fortsätter att expandera, beslutade föreningens styrelse att 

rekrytera en ansvarig för föreningens simskoleverksamhet. Innan sommaren 

blev det klart att det blev Pernilla Thuresson som fick tjänsten med tillträde 

den 1 augusti. Pernilla är ett väldigt välkänt ansikte och har varit ideell 

ledare sedan många år tillbaka i föreningen. Genom Pernillas ledning 

kommer simskoleverksamheten att få en ytterligare ökad kvalitet och ge 

föreningen nya utvecklingsmöjligheter. Även fortsättningsvis behövs alla 

ideella ledare och föräldramedverkan för att simidrotten ska fortsätta vara en 

utvecklande och ännu bättre upplevelse för våra barn, ungdomar och vuxna 

på Gotland.  

           Övriga simtränare Tävlingsgrupperna 

 
Nicklas Sköld 

 

 
Jacob Werner 
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Ny boss på plats 

I tillsättningen av den nya chefstränaren i föreningen valde vi medvetet en strategi att söka efter 

tränare med profil som har spännande tankar kring alla simmarnas 

utveckling från yngre till äldre. Vi fick in flera intressanta 

ansökningar och i juli kunde vi officiellt meddela att vi kunde 

hälsa föreningens nya chefstränare Milad Nazari välkommen till 

Wisby Simsällskap med start i augusti. Milad, som aldrig hade 

varit på Gotland innan anställningsintervjun, lämnade sin tjänst 

som breddansvarig och assisterande tränare i tävlings-

verksamheten i Södertörn SS för att bli ansvarig för EAB-, ME- 

och Teknikgrupperna. Träningen i ME- och TE-grupperna sköts 

som tidigare av våra ideella tränare i samarbete med Milad. 

Föreningen är mycket glad över att vi fått en väldigt ambitiös, 

nyfiken och driven tränare, som dessutom hann komma på plats 

redan inför höstens termin. Med en god mix av erfarenheter som 

att själv ha varit en f.d. tävlingssimmare och vana av att leda andra 

instruktörer och framför allt att fram tills nu ha varit med och 

tränat simmare som tävlat SM, SUM-SIM och Simiaden kom Milad på plats i augusti. Han leder 

och fortsätter att utveckla våra duktiga simmare. 

Mitt namn är Milad Nazari och jag är 29 år. Min bakgrund är att jag simmade för 

Solna Simsällskap från 1999-2004, när klubben slogs ihop med Sundbybergs IK och 

blev SS04 slutade jag själv att simma och började jobba som simtränare. Jag jobbade 

som simtränare för SS04 i två år, därefter prövade jag alla möjliga jobb. 2011 hittade 

jag tillbaka till simningen och då som simtränare för Södertörns SS. Jag jobbade som 

assisterande tränare fram till 2015 med Simiaden och Sum-Sim grupper. 2015 blev jag 

breddansvarig samt har ansvar för en D-grupp (Simiaden nivå) i en av Södertörns 

Simsällskaps hallar med direktansvar för ca 40 instruktörer och 1000 medlemmar. Min 

syn på simträningen är främst att arbeta med simmarnas motivation, så att de blir 

tillräckligt starka i motivationen så att de själva vill träna och utvecklas, att våga 

pressa sig förbi de begränsningar de har satt för sig själva. Som person ställer jag 

höga krav på mig själv eftersom jag vet att jag har möjligheten att prestera bra. I de 

fall som jag saknar tillräckligt med kunskap eller erfarenhet tar jag igen mångfaldigt 

genom min vilja att utvecklas och att lära mig någonting nytt i alla situationer och i varje aspekt av livet. Jag har 

valt att bli tränare i Wisby SS för att det är en klubb med ett stort hjärta och en enorm potential. Jag ser oerhört 

framemot att börja jobba i Wisby SS efter sommaren och det ska bli riktigt spännande att tillsammans med alla i 

klubben utveckla den till att förhoppningsvis bli en av dom bästa i Sverige! 

Så presenterade jag mig när jag fick tjänsten som ny chefstränare för Wisby Simsällskap. När jag 

började jobba för WSS förväntade jag mig att det ungefär skulle vara som mitt tidigare jobb, med 

en viss skillnad då det inte var samma tjänst/befattning. Men rätt fort märkte jag att det är så 

mycket mer! Alla i föreningen välkomnade mig med öppna armar och jag kan bara prata gott om 

det bemötande jag har fått här i klubben och Gotland! En väldigt stor del i att jag trivs här i 

klubben är att simmarna är jätteroliga att arbeta med, de är väldigt motiverade och disciplinerade. 

Med dessa egenskaper kommer man väldigt lång i simningen! 

Jag är otroligt glad över att jag har fått chansen att jobba i denna klubb och min magkänsla säger 

att vi kommer nå höga höjder! 

Milad Nazari 

Chefstränare Wisby Simsällskap 
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Simkommittén 

Simkommittén har under år 2018 haft nio möten och deltagare har varit tränare, föräldrar till barn 

i medley, A- och B-gruppen samt masterssimmare. Vi har fortsatt arbetet med att få till rutiner för 

det löpande som händer under året och 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. Under året hade vi tränarbyte vilket gick smidigt eftersom vi hade rutiner för en hel del 

av arbetet i simkommittén.  

Simkommittén har vidare fortsatt arbetet med implementering av Simlinjen. I alla yngre grupper 

arbetar vi nu efter Simlinjen. Det gör vi för att barnen 

ska få en bättre grund i sin 

teknik, kunna få ut mer av 

träningen och att grupperna ska 

vara mer jämna. För att kunna 

utnyttja tid som vi får i simhallen 

på ett optimalt sätt och antal 

banor har vi i år igen justerat 

tider för att få ut så mycket som möjligt för alla grupper. 

Det ger en möjlighet för en bättre utveckling för simmarna men också att grupperna genom att de 

under vissa tider simmar tillsammans lär känna varandra och vi får en bättre sammanhållning 

mellan simmarna. Det underlättar även för simmare som byter grupp. När det gäller träningar har 

grunden för planeringen som vi gjorde förra året gjort att vi har en bra framförhållning och till 

exempel kan planera för vikarie vid frånvaro av tränare och tider för träningar under lov. 

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

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

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

och vad som kan förbättras. Vi ser också att vi kunnat utnyttja det till kommande 

tävlingsplanering eftersom vi i och med utvärderingarna vet vilka tävlingar som vi ska åka på. Vi 

har även när det gäller tävlingar sett över regler för avgifter för olika situationer som till exempel 

när simmare även är tränare på tävlingar och masterssimmare. Arbetet med det handlar om att få 

till tydliga regler så att alla vet vad som gäller. 

Simkommittén har vidare arbetat med hemmatävlingarna Wisby lördag morgon och Scandic 

Swim samt Gotlandsmästerskapen. Vad gäller Wisby lördag morgon har det handlat om att 

planera grenar så att simmare från teknikgrupperna kan få prova på att tävla. I höstas hade vi en 

tävling där simmare från teknik, medley och EAB-gruppen var med på som var väldigt uppskattat 

av både simmare och föräldrar. Det kommer vi därför fortsätta med. För medleysimmarna handlar 

det också om att få tider för grenar som de senare ska simma vid tävlingar på fastlandet så de 

kommer med på startlistorna. Scandic Swim var vi behjälpliga med vid planering och själva 

genomförandet. Vi har dock under hösten kunnat överlämna en hel del av arbetet till 

tävlingskommittén.  

Vi har haft ett riktigt bra år och tar med oss det i arbetet under år 2018 när vi fortsätter arbetet 

med rutiner och framförhållning. Vi kommer bland annat se över riktlinjer för vilken grupp 

simmare ska tillhöra, uppmärksamma masterssimmarna och ta fram riktlinjer för vilka föräldrar 

som ska åka på tävlingar. Vi fortsätter även med diskussionerna om utlandsläger. 

Viktoria Sjöberg 

Ordförande i Wisby Simsällskaps simkommitté   
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Tävlingskommittén 

2017 genomförde vi förutom Island Game följande hemmatävlingar: 

 6 st. Wisby Sim lördag morgon (7 var planerade, en fick vi ställa in p.g.a. funktionärsbrist) 

 Scandic swim 

 Peter Asp Swim 

 Vårplasket och Sjöhästen 

 Gotlandsmästerskapen 

 

Deltagandet på Scandic Swim var precis som tidigare år högt med klubbar som också passade på 

att köra träningsläger på Gotland i samband med tävlingen. Peter Asp Swim hade tyvärr även 

2017 lågt deltagande från fastlandsklubbarna, endast Södertörns SS deltog. Diskussioner förs om 

att ändra upplägget på tävlingen men inga konkreta förslag har presenterats och inga beslut är 

tagna. 

För övrigt har arbetet inom tävlingskommittén präglats av att skapa förutsättningarna och rutiner 

för att genomföra simtävlingar på hemmaplan. Uppbyggnaden/återuppstarten av tävlings-

kommittén har tagit mycket tid och kraft framförallt då den mesta dokumentationen och 

informationen gällande hemmatävlingarna och kommitténs arbete saknades. Det har också varit 

svårt att få tid till att hitta föräldrar som kan hjälpa till på en mer stadigvarande basis samt att 

intresset för att hjälpa till har varit generellt svalt utom från den kärntrupp som alltid ställer upp, 

ett stort tack till er.  

För att skapa möjlighet att kompetenförsörja klubben med simfunktionärer har vi utbildat två 

tävlingsfunktionärsutbildare genom s.k. KLÄRK-utbildning. 

Vi kommer under Q1 2018 att utbilda ytterligare ett antal Distriktsfunktionärer, genomföra en 

uppdateringsutbildning för samtliga funktionärer samt under Q1-Q2 ha en eller två 

utbildningstillfällen för blivande Tävlingsfunktionärer. 

Per Pettersson 

Ordförande i Wisby Simsällskaps tävlingskommitté  

   

Våra fantastiska funktionärer - viktiga ideella krafter! 
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Anläggningsfrågan 
Simhallar är dyra men nödvändiga. De flesta av Sveriges närmare 500 simhallar byggdes på 60- 

och 70-talet. Idag är många av dessa anläggningar slitna och i behov av ersättning. Ett 

simhallsbygge kräver stora investeringar. Simhallar kan på många sätt jämställas med sporthallar, 

fotbollsplaner och bibliotek som utgör en samhällsservice. En simhall är en unik 

idrottsanläggning. Det finns få, om ens några, andra idrottsanläggningar som samlar och 

attraherar så många olika grupper. Unga och gamla, flickor och pojkar, 

kvinnor och män, elitidrottare och motionärer och från alla bakgrunder 

och socialgrupper. Simkunnigheten i Sverige har minskat. Färre barn lär 

sig simma. Efter att ha haft en simkunnighet på nära 90% i början av 80-

talet är vi idag på vissa platser i landet nere på 55% simkunnighet. 

Simundervisningen är ett krav i skolans läroplan men för att kunna 

förverkliga målen behövs nya simanläggningar. 

Situationen på Gotland är alltså inte unik och massor med 

simhallsutredningar har gjorts runt om i hela Sverige. I dessa utredningar kan man läsa att 

slutsatserna alltid blir att en helt nybyggd anläggning ger den lägsta kostnaden per besökare. 

Sakkunniga inom Svenska badbranschföreningen är eniga i sin åsikt att ett badhus äldre än 40 år 

är för dyrt att renovera. Eftersom det pågår en renoveringsepok av svenska simhallar, visar 

erfarenheten från de kommuner som har valt att renovera badhus att kostnaderna har skenat och 

skattepengarna hamnat i sjön. Nyköpings respektive Sundsvalls kommuner är bara två exempel 

på mardrömshistorier där miljonerna började ticka innan bläcket på avtalet med 

byggentreprenören knappt hann torka. Vi har turen att ha fantastiskt duktiga och dessutom 

samhällsengagerade byggentreprenörer på Gotland med allra bästa intentioner och enormt god 

vilja. Men vi måste komma ihåg att bortsett från kärnkraftverk hör simhallar till de mest 

komplicerade saker man kan bygga. Det är ett utsatt klimat med vatten i stora delar av 

anläggningen och utmanande reningsverk, vilket gör att det krävs mycket av ett sådant bygge.  

Här på Gotland fortsätter turerna kring nytt badhus att skapa både kommunala storgräl och 

placeringen av ett nytt badhus verkar tyvärr fortfarande ha väldigt stort fokus. Frågan engagerar 

många och många har i sociala medier uttryckt sin åsikt kring ett nytt badhus på ön. Frågan har 

sorgligt nog tagit oss tillbaka till 1300-talets Valdemar Atterdag och en strid mellan landsbygden 

och stadsborna. Det vore för all del önskvärt att ha flera simhallar som servar samtliga invånare 

på ön. Med omtanke för miljö- och tillgänglighetsaspekter och med respekt för att det handlar om 

stora investeringar, låt oss ändå lyfta blicken och gemensamt se till allas 

våra gotländska barns bästa. Hur magisk vår ö än må vara så är fakta att vi 

inte har någon grannkommun att samarbeta med som alternativ till besök 

av simhall. För oss som dagligen håller på med simidrott, börjar vi märka 

av en försämring av simkunnigheten hos de gotländska barnen. Det är en 

fråga som inte har något att göra med vart på ön simhallarna finns eller i 

vilket skick våra simanläggningar på ön är i. För frågan handlar helt enkelt 

om att de gotländska simhallarna inte räcker till i kapacitet för 

skolsimsundervisning, ideell simskoleverksamhet, föreningsliv och 

allmänhetens bad med motion kopplat till simning och bad oavsett ålder, 

kön, etnicitet, fysiska förutsättningar osv. Situationen på Gotland har idag 

kommit till ett läge som förhindrar simundervisning och idrott. Flera 

årskullar får nu bristande simkunnighet och förlorar möjligheten till simidrott för att bassäng-

kapaciteten inte räcker till. Så den rationella frågan är, vad behöver vi, snarare än vad vill vi.  

  

 
Tidig 

siminlärning 

räddar liv 
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De kommunala simhallarna på Gotland har sin egen charm. K-märkta Solbergabadet är en raritet 

med sin tidsenliga 1960-talsarkitektur bland Visbys byggnader. Badhuset i Hemse är en attraktiv 

och uppskattad simhall med olika möjligheter inom lek och motion. I bassängen i Romabadet 

ekar det tomt sedan december 2015 då badet stängdes. Vi är väldigt många som saknar 

Romabadets motions- och familjebad i det varma vattnet och den mysiga 

miljön. Det ser fint ut men det är bara fasaden. Som sagt, simhallarna är 

charmiga men att säga att någon av dom är funktionella eller rätt 

dimensionerade skulle vara en stor lögn. Även om våra befintliga 

simhallar skulle varit i toppskick, kvarstår faktum – kapaciteten räcker 

inte till. Att komma framåt och få en situation som är bättre än nuläget i 

en fråga som kan rädda liv måste väl ändå anses vara bättre än att stå 

kvar i en ohållbar situation. Av de valmöjligheter vi som gotlänningar 

har, är det bättre att fortsätta debattera om placeringsfrågan eller ska vi vara storsinta och ge våra 

gotländska barn en livsnödvändig framtidsinvestering?  

Hösten 2017 fick regionstyrelsen en rapport som handlade om ”ålderstigna badanläggningar i 

behov av underhåll”. Under Q1 2018 påbörjas (ännu) en förstudie till att bygga ett nytt badhus. Vi 

håller alla tummarna för att detta inte bara är ett politiskt strategiskt drag inför valåret 2018. 

Situationen kräver att när förstudien är klar i juni så behöver det finnas modiga politiker med 

visioner och innovationsförmågor som vågar ta ett beslut som tar oss framåt i frågan.  

Simning är en livsnödvändig färdighet att behärska. Dessutom 

ökar betydelsen av friskvård för alla åldrar. Dålig folkhälsa är 

kostsamt, både för individer och för samhället. Äventyraren Jonas 

Colting med lång bakgrund som 

elitidrottare är starkt engagerad i 

folkhälsofrågan, och han tillsammans med 

många andra tycker att samhället behöver 

investera mycket mer pengar i 

förebyggande åtgärder. Vi behöver 

investera i ett friskare land helt enkelt.  

Simning är ett sätt att investera i folkhälsa och en utmärkt 

sysselsättning ur ett hälsoperspektiv. För att sätta fokus på att det i 

hela landet behövs byggas fler simhallar och få en ökad 

simkunnighet, simmade Jonas Gotland runt i somras, vilket var 

första gången någonsin en 

person lyckats simma runt 

Gotland. Det tog Jonas 23 

dagar att simma de 30 milen 

runt Gotland. Det är ruskigt långt. Dessutom i ett väder som 

bjudit på starka vindar, höga vågor och isande kyla.  

Tack till Jonas för hans hårda slit och att han dragit sitt strå till 

stacken för att visa och försöka skapa förståelse för hur viktigt 

det här med simkunnighet är för folkhälsan, integreringen och 

för att rädda liv.  

 
Jonas Colting i mål efter långturen 

runt Gotland, med välförtjänt 

guldmedalj från WSS runt halsen. 

Foto: Love Ljungström 

 

 
Bild lånad från Jonas Coltings FB-

sida. Jonas konstaterar att Visby 

är en av många svenska städer i 

akut behov av en ny simarena. 
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Genomförd verksamhet 
Island Games 

Efter två år av planering och otaliga möten i olika konstellationer var då 

tiden inne för det vi jobbat och planerat för, ISLAND GAMES! Vi i denna 

lilla grupp (som med facit i hand borde ha varit dubbelt så stor) bestod av 

Björn, Eva, Kjellis, Magnus, Henrik, Bossen, Elsie och 

Lena, och vi skulle få till en internationell simtävling 

med allt vad det innebär! För den viktiga funktionen 

tidtagning ansvarade Wiktor och Mika och utan alla 

fantastiska funktionärer både från ön samt andra öar 

hade tävlingen inte kunnat genomföras.  

Efter många timmar med svett, frustation och glädje kunde vi konstatera att 

resultatet blev fyra fantastiska tävlingsdagar, imponerande tider och 

prestationer, delad glädje och ett fantastiskt gensvar från alla simmare, ledare 

och prisutdelare. Och inte att förglömma den underbara publiken som lyckades komma in och få 

plats! På den traditionella avslutningsfesten Swimmers Party grillade vi i regnet i Badhusvillans 

trädgård, och Per, Mattias, Linda och Tord såg till att alla trots vädret var glada! TACK till er alla 

som gjorde detta möjligt och som hjälpte oss att ro hela det här projektet i land! Ett alldeles extra 

TACK till Björn, Kjellis, Eva och Elsie - utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna 

fantastiska simupplevelse! 

 

 
 

 

 

 

 

INVIGNING! 
Nu är det verkligen nära, nu känns det i luften. Värmen 

i bassängen har skruvats ner och simhallen är pyntad.  

#memoriesforlife #bringingislandstogether 
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Simteamet bestående av 

Tord Thuresson, Pernilla 

Thuresson, Nicklas Sköld, 

Robin Cederqvist, Jesper 

Granath, William Yttergren, 

Oskar Thuresson, Linus 

Kahl, Jessica Wiklund och 

Hedda Sköld gjorde ett bra 

genomförande av Island 

Games 2017 på plats i 

Solbergabadets sprängfyllda 

simhall. Vi klarade vårt mål 

vilket var minst 80% 

personliga rekord och två-tre 

finalplatser. Bra jobbat! 

 

 

 

Kjellis styrketränar  

med medaljerna  

 
WSS ordförande Lena Johansson delade 

ut medaljer. Under tävlingsdagarna 

krävdes det många olika insatser från 

WSS. Utan alla duktiga WSS-funktionärer 

och andra hjälpsamma WSS-volontärer 

skulle tävlingen inte fungera.  

 

 

 

 

 

 

På BBC.COM hittar vi ett gotländskt 

ansikte, Amanda Johansson från WSS 

hjälpte flitigt till att  

dela ut medaljer alla 

fyra kvällarna. 

  

 

http://bbc.com/
http://bbc.com/
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Världsstjärnor på unikt besök 
Magic Moments! Att WSS är en stor förening med ledare, 

tränare och styrelse som vågar satsa visade vi helgen den 3-4 

februari då det hände roliga saker i föreningen. 

Världsmästerskaps- och landslagssimmarna Jennie 

Johansson och Simon Sjödin, med massvis av individuella 

SM-guld samt mängder av internationella medaljer och 

rekord, kom och gästtränade med 60-talet ungdomar och 10-

talet masterssimmare i Wisby SS. Ett stor tack till Mikael 

”Bossen” Eriksson som möjliggjorde och fixade detta! 

 

Vi startade 

med en VIP-

simträning i 

ämnet 

”Livslångt 

simmande” för 

de vuxna 

medlemmar 

och ledare som 

belönades med 

en guldbiljett 

som utmärkelse 

i samband med 

Luciafirande 

vid GM 2016. 
 

Jennie och Simon kör med VIP:arna 

Sedan blev det simträning med 

EAB, med fokus på teknik, 

mekanik, tävlingsupplägg och 

mental förberedelse. ME- och TE-

grupperna hade också 

simträningspass med teknikfokus 

med Jennie och Simon.

 
Jennie kör bröstsimsövningar med 

bröstsimmarna 

 

EAB-simmarna tackar Jennie och Simon för bra support 

 
Jennie och Simon visade fjärilsbensteknik för T2-

gruppen, här med våra duktiga WSS-ledare Niklas, 

William och Anton. 
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Jennie körde bl.a. bröstsimsövningar med ME-

gruppen. Här tillsammans med WSS egna fantastiska 

Pernilla Thuresson.  

Simon körde medley-drills med fjärils/ryggsimmarna 

 

Andra dagen genomförde Jennie och 

Simon ett praktiskt landträningspass för 

EAB- och tävlingssimhoppsgruppen. 

Det blev också två fråge-

/peppningsstunder med simgrupperna 

tillsammans med Jennie och Simon.

 Jennie och Simon kör landträning för EAB och 

Simhoppsgruppen 

Massor med härlig energi i Solbergabadet. Jennie och  

Simon drillar våra simmare på bästa sätt. 

 Samma helg genomförde vi första steget 

i projektet ”Att vara idrottsförälder”. 

Jennie och Simon deltog vid denna 

första sammankomst och berättade om 

sina upplevelser kring hur man som 

idrottsförälder är betydelsefull för sin 

ungdom. Dom berättade om vad deras 

föräldrar har betytt för dom och 

betonade vikten av närvarande och 

stöttande föräldrar.  

En lördag i världsklass!  

 

 

VIP-gänget gjorde ett 

bra jobb tyckte Jennie 

och Simon 
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Idrottens Dag 
Idrottens dag i Almedalen 

Onsdagen den 5/7 arrangerades Idrottens dag i Almedalen. 18 

idrotter fanns representerade och omkring 1000 barn kom och 

provade på. Vilken fantastisk idrottsdag! För första gången 

var Simidrott representerad på Idrottens dag i Almedalen. 

Otroligt stort intresse, superkul! Dagen fortsatte med prova-

på vattenpolo på Melonen och även där var gensvaret enormt, 

ca 50-talet personer deltog! Tack alla hjälpsamma personer 

som skjutsade, bar tungt, marknadsförde simidrotterna i 

radion, instruerade alla härliga barn. Ni gjorde detta möjligt!  

Vi tog minisvikten på en liten 

utflykt. 

 

 

 

 

Inez Jeppsson 

marknadsför Vattenpolo

 

 

 

 

 
Kul också att föreningen 

även fick en blänkare på 

Svensk Simidrotts hemsida, 

www.simidrott.se 

 
Gotlandsradion hade en tävling 

på sin hemsida – Gissa vilka tre 

simidrotter. Rätt svar fr v : 

Simhopp, Simning (valfritt 

simsätt) och vattenpolo. 

Gotlandsradion var och intervjuade 

WSS representanterna och passade 

på att prova på simhopp. 

 

 
WSS ordförande Lena Johansson deltog i 

BRIS seminarium "Idrott som en trygg och 

inkluderande plats". Hedrande att Gotlands 

Idrottsförbund föreslog WSS som den goda 

förebilden till BRIS och RF som lokal 

representant till "rösten från verkligheten” 
 

Still 

going 

strong! 

Kjellis 

provar 

simhopp 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805777046263493&set=pcb.1818523511510086&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805776916263506&set=pcb.1818523511510086&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805776446263553&set=pcb.1818523511510086&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/P4Gotland/photos/a.367317525584.350214.366076305584/10158914222495585/?type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805774789597052&set=pcb.1818523511510086&type=3&ifg=1
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Simning – Genomförd verksamhet 
Simning – Tävlingssimning 

Wisby Simsällskap är en familjär förening med en bred verksamhet, alltifrån simskola till 

tävlingsverksamhet och vuxensim. Utöver detta har vi sedan några år tillbaka breddat 

verksamheten med simhopp och startade upp en prova-på-verksamhet med vattenpolo. 

Föreningen har en god ekonomi med en omsättning på närmare tre miljoner kronor, samt 

entusiastiska simidrottare som vill utvecklas och känna glädje i sin sport. Klubben har under det 

senaste året varit representerad på SM/JSM/GP och Sum-Sim Riks samt sommar Sum-Sim 

samtidigt som klubben är på stark frammarsch i de yngre SUM-SIM-åldrarna där vi haft flera 

simmare under finalerna på Vårsimiaden i Stockholms-Regionen.  

Svenska Simförbundets sammanställning av 2017 års SM-poäng visar att Wisby 

Simsällskap landade på placering 68 av 115 simklubbar i Sverige, vilket är 

något sämre jämfört med året innan (då hade vi placering 59). På Svenska 

Simförbundets sammanställning av Ungdoms Grand 

Prix 2017 (UPG), baserat på tre UGP-tävlingar, två i 

kort bana och en i långbana lyckades Linus Kahl ta 

hem totalvinsten i pojkar 16 år, otroligt bra kämpat! På listan hittar vi 

även Nella på plats 32 i fl 13, Anton på plats 7 i po 13, Elias på plats 

10 i po 13 och Walter på plats 47 i po14. I juli tog Linus dessutom 

steget in i den blågula världen i och med den välförtjänta uttagningen 

till European Youth Olympic Festival (Ungdoms-OS) i Györ, 

Under 2017 implementerade vi Simlinjen i såväl vår simskole- som Teknikverksamhet. Trots att 

vi jobbat med Simlinjen bara en kort tid märker vi redan en förbättring i Teknikgrupperna och 

ledarna upplever att dom känner sig tryggare med de tydliga riktlinjerna. Det ska bli spännande 

att få se det långsiktiga resultatet av Simlinjen inom Wisby Simsällskap. Nästa steg är att införa 

det i tävlingsgrupperna. Under hösten 2017 började vi även förbereda och planera 

för att införa något som kallas för Utmanaren. Först ut är 

Medleygruppen och Teknikgrupperna. Utmanaren är en 

tävlingsform där man tävlar mot sig själv och sina tider. 

Utmanaren går till så att alla simmarna får ett diplom som 

det står olika sträckor, krav och pokaler på. Till varje 

strecka finns det brons, silver och guldkrav. När simmaren har klarat ett 

krav får simmaren ett klistermärke som man klistrar på ett diplom som 

visar att man är ett steg närmare en pokal. När simmaren har klarat av 

tillräckligt många guldkrav till en pokal, får simmaren pokalen.  För att 

exempelvis få pokal 1 är en del att man måste simma 25 meter crawl under 

23 sekunder på en tävling. Vi inför Utmanaren för att simmarna ska bli mer taggade på att tävla 

och utvecklas inom sin tävlingssimning. 

Det händer oerhört mycket under ett år för våra simidrottare och 

föregående sidor har du redan kunnat läsa om bl.a. inspirationsbesök 

av världsstjärnor, det lyckade genomförandet av NWIG trots sämsta 

anläggningsförutsättningar samt jubileumsfirandet av föreningen. På 

följande sidor kan du läsa om ett axplock om den vardagliga 

verksamhet som pågår året runt. Trevlig läsning!  

  

 
Grattis Linus! 
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Ett avslut, en flytt och en början på någonting nytt 

När höstterminen drog igång lämnade den gotländska simmartalangen Linus Kahl ön för att börja 

på riksidrottsgymnasiet i Helsingborg. Vi har bett Linus berätta om sin tid i WSS. Vi är väldigt 

glada att Linus känner att han blivit mottagen på ett bra sätt i sin nya klubb och vi önskar Linus 

med största stolthet all framgång och lycka till med den fortsatta simkarriären. 

Vart ska jag börja? 11 år senare och det känns som att allt började 

igår! Jag började simma i WSS när jag var bara fem år. Jag 

flyttades snabbt upp i teknikgrupper och det dröjde inte länge 

förrän Pernilla och Jakob coachade på kanten. Tiden gick och 

medleygruppen blev allt större, men på något sätt lyckades jag 

alltid vara yngst i gruppen, men jag klagade inte för det. Jag minns 

hur jag tyckte att dom äldre grupperna verkade så stora, så 

läskiga, det var två riktigt håriga filurer, bröderna Cederqvist vem 

annars? Någon som alltid lät lite extra mycket, Oskar Persson, och 

en hel del tjejer inklusive Gustav Strömbeck. 

Jag minns första gången jag såg Peter Asp. Jag kommer ihåg en 

mustasch, glasögon men framförallt så kommer jag aldrig glömma hans vita handduk, handduken 

på hans axel formade en typ av trygghet i mig. Peter var den första tränaren jag hade på s.k 

"mästerskapsnivå" jag kommer ihåg mitt första sumsim, när jag tvingades bo med Oskar P och 

Gustav S, och grät när jag var tvungen att ta enkelsängen. Peter lyfte snart upp mig i de äldre 

grupperna och jag började simma i B-gruppen. Åren gick och jag avancerade till A-gruppen. 

Elit-gruppen kom tyvärr efter det att Peter hade gått bort, vilket inte bara tog hårt på mig, men 

på hela klubben. För mig var Peter klubbens hjärta och för mig kändes klubben aldrig den 

samma efter honom. Men lyckligtvis så kom Bossen och helt plötsligt började jag att simma fort 

igen efter svackan jag hade i runt ett år. Bossen är en otrolig tränare och jag tror inte att jag 

hade varit där jag är idag, om det inte var för honom.  

Att bli uttagen till EYOF var den häftigaste upplevelsen jag haft so far! Så kom äntligen slutet av 

den hårda träningsperiod som jag så länge legat i, och innan jag visste ordet av, så satt jag på ett 

plan på väg till Ungern. Det blev en vecka med otrolig stämning och oförglömliga minnen. Att 

vara där och få simma, representera sitt land, och stolta lilla Visby på samma gång, var en sådan 

ära. Att vi sedan lyckades ta en medalj redan första dagen. Jag får gåshud bara jag tänker på 

det! Veckan i Ungern var fantastisk men även den hade ett slut, och jag åkte hem, för att packa 

inför flytten till Helsingborg och nya utmaningar. Jag visste att jag ville ha möjlighet att simma 

lagkapper och jag ville utforska nya träningsfilosofier. WSS kommer för alltid att vara min 

moderklubb, och jag saknar er allihopa något otroligt här borta! Så tack alla kära människor, för 

att ni gjorde mina första 11 simår till dom bästa!! Tack! 

Vi har även bett Björn Kahl bidra med några ord:  

Då var det så dags att tacka för mig och mina år i WSS. Från att 

varit en förälder på kanten till att många år sitta i styrelsen och till 

slut arrangera 2017 års Island Games. Det har varit en rolig tid att 

som förälder se de framsteg och framgångar Linus har gjort under 

sin tid i klubben och att som en i styrelsen se de resultat vi haft i 

föreningen med hjälp av frivilliga och tränare. Jag kommer 

fortsättningsvis att bidra med att vara distriktsfunktionär och klerk så att vi kan hålla vår tävlings 

framtid och intresset för simning på en hög nivå på Gotland!  

 
Bästa 4:an 2009, foto Elsie Nordström 

 

http://blogg.skonahem.com/heltenkelt/2013/12/26/ett-avslut-en-flytt-och-en-borjan-pa-nagonting-nytt/
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Året började med strul på Solbergabadet och hårt väder som 

tvingade Destination Gotland att ställa in färjorna när vi 

skulle iväg på tävlingen 

Palles Minne. Istället passade vi 

på att träna tillsammans i EAB- 

och ME-grupperna och det var 

härligt att se hur de äldre 

simmarna tog hand om de yngre 

simmarna. På morgonpassen 

passade vi på att ta det klassiska 

Simborgarmärket, som kommer i 

en ny fin färg varje år. Märket är 

ett bevis på en av flera definitioner av simkunnighet i Sverige, och 

man ska klara av att simma 200 meter på valfritt sätt. 

I slutet av januari kom vi iväg till både långbanetävlingen GP i 

Malmö respektive kortbanetävlingen UGP1 i Torvalla. Det blev gedigna 

simningar och stora pers på många av 

simmarna i Torvalla, bl.a. Jesper, Cosmos 

och William som gjorde mycket bra 

simningar på framför 

allt 800, 400 och 200 

frisim. Kul även med 

lite nya från medley 

som är med och ser och 

lär i form av Jack, 

Nella och Elias. 

Även i Malmö sattes det pers av Linus och Tone.  

 

 

 

 

I januari hade vi även ett roligt utbyte mellan idrotterna; WSS 

simning och Visby Roma hockey. Hockeykillarna kämpade 

på i vattnet under 

ledning av Nicklas 

Sköld medan EAB- 

och ME-grupperna 

fick testa på 

ishockey under 

ledning av Matthias 

Sippmanne. Kul 

med utbyte mellan 

sporterna och kul 

att se de simmare 

som trots ostadiga ben genomförde en hockeyträning.  

 

 

 

 

 

 
Grattis Elias 

Lyth som åkte 

hem med tre 

medaljer från 

UGP1! 

UGP-gänget 

avrundade med en 

kulturrunda på 

Naturhistoriska. 

En kul och 

bra helg!  

Nu kör vi 

vidare! 

 
Simmare på is. Bra utbyte med Visby Roma 

hockey ungdom. 

 
Tack till Visby Roma hockey och Mattias 

Sippmanne för en kul och intressant 

”intro” in i ishockeyns värld!  
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Bra resultat på Kringelsim i 

Södertälje med EAB-gruppen! 

Tone vinnare i klassen 13-14 år på 

1725 poäng, Jack vinnare i klassen 

12 år på 746 poäng. Sista passet i 

Södertälje bjöd trots trötta simmare 

på medaljer för Linus, Tone, Jack 

och Ella. Alla jobbade tappert!  

 

Extra grattis till Jack, Tone och Linus som fick totalpriserna! 

 

Grattis till 

Linus som 

kom 1:a och 

Tone som 

kom 3:a i 

samman-

räkningen av 

högsta FINA 

poäng i 

respektive 

åldersklass på 100 eller 200 sträckor, vid Borås 

Speedo Meet, Borås. 

 
Utslagna 

simmare 

och sim-

hoppare 

på 

söndags-

färjan 

hem från 

olika 

tävlingar 

på 

fastlandet  

 

 

 

 

 
Simmarna avslutade med lite Svensk kulturhistoria 

med ett besök på Näs Borgruin på Visingsö. 
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Anton avslutade UGP2 på 

Eriksdalsbadet med guld i 

1500 frisim 

AB-gruppen på UGP2 på 

Eriksdalsbadet 

Helgen den 11-12 mars var det 

simtävling på tre platser runt om 

i Sverige för WSS. ME och 

delar av B-gruppen deltog på 

Arena Vilunda Knatte i Väsby. 

A- och B-gruppen deltog på 

UGP2 på Eriksdalsbadet och E-

gruppen åkte till Östsvenska 

Mästerskapen i Jönköping. Tack 

till alla ledare och föräldrar som 

ställer upp! 

Robin och William med E-

gruppen på Östsvenska GP i 

Jönköping. 

 

SM Guld guld guld! Återigen ett 

toppenlopp av Robin på Masters SM 

i Eskilstuna, med nytt pers! 
 

 

 

 

Grattis Robin! 

Vårdoppet är en 

tradition som 

arrangeras av 

Gotlands 

Allehanda. På årets 

tioårsjubileum 

deltog Sjöfarts-

verkets helikopter 

och för att fira 

Robins resultat på 

Masters-SM blev 

han vinschad och 

lyft till skyarna. 

 

 

Kö vid Solbergabadet 25 mars kl. 05.45 

  

 

Morgonstyrka 

på Visby 

Tränings- 

center 
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I april fick vi också det 

glädjande beskedet att 

Linus blivit uttagen till European Youth Olympic Festival 

(Ungdoms-OS) i Györ, Ungern. Grattis och välkommen in i den 

blågula 

världen 

Linus!  

Extra roligt 

också 

eftersom vår 

chefstränare 

Mikael 

Bossen 

Eriksson är 

ansvarig ledare för truppen som totalt 

består av 12 simmare. 

 

 
Wisby Simsällskap Lördag Morgon 4, med 

grupperna Teknik, Medley och EAB. 

 

Linus och Tone deltog på Swim Open 

på Eriksdalsbadet i Stockholm och 

Linus simmade hem ett nytt 

Gotlandsrekord på 200 medley, pers 

med 4 sekunder. Mycket kul! 

 

 
Gruppkapten Robin Cederqvist 

lämnar över lite blommor till Linus 

Kahl efter informationen om 

deltagandet på EYOF. 

 
Stolt styrelse och överväldigad Simkommitté i WSS 

uppvaktar och gratulerar Linus och Bossen till 

prestationerna och framgångarna som gjort att båda dessa 

duktiga WSS:are är uttagna till EYOF i Ungern 2017. Stort 

grattis! 

Roligt var det också 

att Jack Sjöberg och 

Elias Lyth kom med 

på Simiaden lägret  

i Uppsala.  

Grattis killar! 
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Härligt när ”gamla” simmare kommer och gästtränar! 

  

 
Stort gäng på Simiaden i Nacka 

   

 

Maj är en månad då 

föreningen är väldigt 

aktiv och vi belönades 

med jättefina resultat. 

Njut av axplocket med 

bilder på våra härliga 

simungdomar och 

fantastiska ledare! 

Ett stort gäng lyckades kvala till 

Simiaden Region i Väsby, sponsrade 

med tröjor av GEAB. Även här tog 

Jack och Anton medaljer och 

Hannes, Mia, Ella, Elias och Nella 

gick stadigt framåt och persade. 

  
Många medaljer och tre Gotlandsrekord på 

Jöns Svanbergsimmet på Fyrishov i Uppsala, 

genom Tone (2 st.) och Linus (1). Mycket 

bra! Kanonbra simmat med pers även av 

William, Jesper, Hedda, Oliver och Walter! 

 

Medaljerna ramlade in, en kanonhelg med ungdomar, 

ledare och föräldrasupportrar som ger allt! 
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Som traditionen bjuder åkte 

ett glatt gäng iväg på CIJ-

Meet i Luxemburg. Årets 

uttagna ungdomar var Ella, 

Mia, Tilda, Elof och Anton. 

Bossen och Pernilla var 

med som ledare. 

 
Träning i Trelleborg 

 
Erfstadt, Nordhein-Westfalen, 

Tyskland 

 
Den obligatoriska bilden vid 

minnesstenen från 2:a 

världskriget 

 
Träning/insim i 

tävlingsbassängen i 

Luxemburg. 

 
Fina pers av Anton och 

Elof! 

 
Kulturell utflykt, bl.a. med 

stopp på den Amerikanska 

Krigskyrkogården i 

Luxemburg, med 5050 stupade 

från 2:a världskriget, bl.a. 

general George Patton. 

 

 

 

 
Två obligatoriska bilder, som alla 

simmare genom åren med Bossen fått 

lov att ställa upp på! En framför 

ingången till simhallen och en vid muren 

till parkeringen! 
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Äntligen dags för 

hemmatävling! 

Bra jobbat ALLA 

simmare på Scandic Swim 2017, många resultat som 

var mycket bra både individuellt och i lagkapperna! 

 

 

 

 

 

 

 
#bästasimklubben 

 

 
Fullt i simhallen! Södertälje Simsällskaps härliga 

ungdomssimmare tränade tillsammans med WSS. 

Tone sänkte sitt 

eget Gotlands 

Rekord på 

JDM/DM på 

Eriksdalsbadet i 

Stockholm. Även 

Linus satte pers. 

Tränarna körde traditionsenligt hårt med 

blandade teknikövningar med både barn och 

föräldrar i Teknikgrupperna som 

terminsavslutning. Bra jobbat av alla! 

Härlig sommarkväll med grillning och premiärbad på 

Melonen med vänföreningen Södertälje SS. 

 
 

 

Fina gäster! 
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Terminsavslutning med grillkväll på 

Melonenbadet med grillmästarna ”Team 

Thuresson” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tack till alla som fixade med förberedelser och 

planering. 

 

Oklart vems lag som vann kvällens 

pyramidbygge 

 

 

Hopparna alltid lika glada. 

Astrid var först i bassängen. 

På kanten var det kramkalas. Tack till Polfärskt Bröd filial Visby 

för alla hamburgerbröd till 

grillkvällen! 
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Stolt coach på JSM/SM i Borås. Både Tone och Linus 

genomförde denna tävling mycket bra. Tone åkte hem med 2 

Gotlands rekord och hamnade på 17:e plats på JSM och 24:a 

på SM. Linus gjorde en enorm kämpainsats både 

fysiskt och mentalt med massiv träning varje dag 

plus tävlingslopp, totalt 73 700 meter under SM! 

Ännu mera Gotlandsrekord 

blev det av både Linus och 

Tone på Sum-Sim i 

Malmö. Grattis Tone till 

din första Sum-Sim-medalj 

(silver 100m bröst). Vid 

summeringen av Sum-Sim 

i Malmö konstaterade vi att Wisby SS med två deltagare kom på plats 36 i 

poängstriden och på plats 35 i medaljstriden av totalt 96 deltagande 

klubbar. 

 

Fantastiskt bra gick det även för Linus och 

Bossen på EYOF (Ungdoms-OS) i Ungern. Linus 

krossade sina personrekord på alla sträckor han 

simmade och åkte även här hem med nytt 

Gotlandsrekord. Största bragden var brons-

medaljen i 

4x100 

frisim 

killar, där 

Linus 

simmade 

andra-

sträckan. 

GRATTIS! 

 

EYOF-truppen, 

med Linus Kahl 

och coach Mikael 

Bossen Eriksson.  

 

 

 

Stolta 

föräldrar 

i hejar-

klacken. 
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Rikspolischefen i 

gotländskt 
bastudrama, så löd 

rubrikerna i flera rikstäckande tidningar i slutet av augusti när 

Dan Eliasson hamnade mitt i en något udda polisutryckning, 

under en av Bossens sista arbetsdagar i föreningen. Här bjuder 

Bossen på anekdoten från den kvällens träning. 

”Det är inte alltid man måste ringa 112 för att få ut obehöriga 

från badet, badet var stängt idag för allmänheten. När 
träningen för EAB var klar i kväll satt två äldre gentlemän i 

70-årsåldern och bastade och vägrade gå ut "för de betalade 

minsann skatt". Nåväl sa vi då ringer vi polisen vilket vi 
gjorde, 2 min senare dyker polisen upp med ett antal poliser, 

inklusive rikspolischefen som tydligen ikväll var på besök på 

ön. 

Nåväl allt löpte på bra i alla fall och de äldre männen 

förpassades från badet! 

Slutet gott allting gott! Vilka minnen man får att lagra!” 

 

Stort TACK till alla 

som ställer upp för 

våra simungdomar så 

att vi kan genomföra 

våra hemmatävlingar. 

Utan er skulle det 

aldrig fungera, ni är 

fantastiska! 

 

Stort WSS-gäng 

som tävlade. 

 

 

Härligt med 

nervösa och 

glada ungdomar 

  

 

  

Lugnet råder, stilla vatten, endast i 

kansliet är det full aktivitet. Vi är 

redo för Peter Asp Swim! 

 

 

Idogt arbete i köket. Vad vore en 

hemmatävling utan dessa värdefulla 

arbetsmyror! 
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Medaljutdelning på Peter Asp Swim 2017! 
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            Glada simungdomar från                                   Tränarkompisar från  

              WSS och Södertörn SS                                           Södertörn SS 

  

Glädjeskutt! 

Full fart! 
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Medaljregn för ME-gruppen på Aquarapid Knattesim i Sundbyberg 

 

Härlig stämning 

och taggade 

simmare på 

Sjöhästen och 

Lördag morgon 7. 

 

Elsie och 

Pernilla delar ut 

medaljer till de 

yngsta tävlings- 

simmarna 

 

 

 

 

 

 

 

EA-

simmarna 

väntar ivrigt 

på att få 

simma sina 

lopp i Sum-

Sim Region 

på 

Eriksdals-

badet i 

Stockholm. 

  

 
Frukost efter gymmet och 

uppladdning inför simpasset 
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60-talet ungdomar och vuxna kom 

till terminsavslutningen med 

pingisutmaning på 

Södervärnsskolan och firade den 

kommande julefriden med 

grötmiddag med skinksmörgås.  

Kul aktivitet och fin gemenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kamratskap, glädje och 

medaljregn för B- och 

ME-gruppen på 

Höstsimiaden i Stockholm 

 

 

 
 

 
 

 

God Jul och Gott Nytt Tränings- och tävlingsår 

önskar ME och EAB 
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Lucia och värdiga vinnare på #Gotlandsmästerskap2017 - årets bästa och roligaste simidrottsdag 

 

Grlpwr på pallen

 

Superhjältar på kanten 

 

 
Otroligt vackert och stämningsfullt var det när årets Luciatåg skred in i simhallen och den fina 

ekan drogs av pigga renar inramade av fackelbärare som spred magisk känsla. Tack Camilla 

Larsdotter Bergman och Kjell Gardarfve för fint arrangemang och ackompanjemang. 

 

 
Årets finaste 

Lucia, Erika 

Strömbeck! 

   

  
 

  



Verksamhetsbera ttelse 

 

44 

 

Simning - Plask & Lek/Simskolor 
Under 2017 införde vi Simlinjen i våra yngsta grupper. 

Simlinjen är Svensk simnings utvecklingstrappa som består 

av olika utvecklingsstadier. Simlinjen fungerar som ett 

pedagogiskt verktyg för planering av en simmares långsiktiga 

karriär, oavsett om 

inriktning görs mot 

elitidrott eller 

motion och hälsa. 

Genom Simlinjen 

införde vi också nya 

krav och mål för de olika nivåerna på simskolorna i 

föreningen. Föreningen har nu sex nivåer inom 

simskoleverksamheten (Baddaren, Sköldpaddan, 

Pingvinen samt Fisken, Rockan och Hajen). Efter att 

barnet har klarat målen för Hajennivån definieras de som simkunniga och kan därefter fortsätta 

till nästa nivå i simning, Teknikskolan. Under 2017 genomförde föreningen totalt 30 

simskolekurser med omkring 650 barn i åldern 5-10 år. 

En viktig del i undervisningen är även att upprepa bad- och vattenvett 

så att det blir ett naturligt beteende hos barnen. I vår verksamhet är 

föräldrarna välkomna att både vara med i vattnet eller att sitta och 

titta på under lektionerna. När vi drog igång vårterminen såg vi tyvärr 

att flera föräldrar hade fokus på sina mobiltelefoner. För att istället 

uppmuntra dom att ta del av barnen utveckling och vara ett par extra 

ögon i simhallen valde vi att införa ett ”telefonfritt område” under 

simskolelektionerna. Som ledare känns det tryggt att fler övervakar 

och barnen älskar att visa upp för sina föräldrar vad de lär sig. 

 

När våra populära 

sommarsimskolor drog 

igång gjorde GT ett besök 

på Melonenbadet för att 

uppmärksamma att tidig 

simlärning räddar liv och 

är en billig livförsäkring. 
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Våravslutning Plask & Lek/Simskolor  

Njut av denna kavalkad av härliga bilder från den fantastiskt roliga vårterminsavslutningen för de 

yngre plask- och lek/simskola/simhoppsgrupperna. I år bytte vi plats och gav oss ut på äventyr i 

trädgården vid Badvillan. I strålande sol trotsade vi 

den kyliga vinden med Skattjakt, korv, godis och 

massor av popcorn som SF Biostaden Borgen 

generöst sponsrat oss med. Självklart behöll vi dock 

den traditionella och mycket uppskattade Skattjakten. 

Deltagarna letar efter olikfärgade stenar som har lagts 

ut på området nedanför Badvillan. 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. Av det som blir kvar efter att skattmasarna har 

muddrat barnen får man handla korv, saft, popcorn och godis.  

Stort tack till underbara Elsie Nordström som tillsammans 

med Eva Sandin, Kjellåke Nordström och Ulla Brattström 

fixat denna enormt uppskattade aktivitet. Stort tack till hela 

tävlingssimhoppsgruppen som ställde upp och hjälpte till! 

Sist men inte minst, ett varmt TACK till alla ledare i Plask- 

och Lek samt i Simskolan, Niklas Karlsson, Karolina 

Engman, Maria Pettersson, Catarina Dennerborg, 

Fredrik Nordin, Safi Ahlberg, Livia Bjuresten, Amanda 

Johansson, Matilda Johansson, Olivia Bolin-Solblad, 

Alfons Frid, Oskar Hedin, Jens Persson, Malin 

Hammaren, Elof Kjellberg Olofsson, Per-Nicklas Olofsson, Mattias Adman, 

Bibbi Falck, Bosse Hemph samt ledarna i de yngre simhoppsgrupperna Petra 

Wate, Linnéa Högberg, Erika Strömbeck, Matilda 

Johansson, Olivia Bolin-Solblad och alla andra 

ideella krafter som gör vår verksamhet möjlig.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kjellake.nordstrom.9?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/karolina.engman.5?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/karolina.engman.5?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/safi.ahlberg?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/alfons.frid?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/oskar.hedin.5?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/jens.persson.980?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009868621442&fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/mattias.adman?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/petra.wate?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/petra.wate?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/linnea.hogberg.1?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
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Integrationsarbete 
Solskenshistoria 

Låt oss få berätta om en riktig solskenshistoria! Förra årets startade vi en sommarsimskola för 

nyanlända barn på Gotland. Vi hade fantastiska sommarveckor tillsammans, och barnen gick från 

att ha vattenrädsla till att börja kunna simma.  

Det många av er kanske inte vet, är att vi har fortsatt med simskola under både höst- och 

vårterminen på Hemsebadet. Även sommaren 2017 genomförde vi en sommarsimskolekurs för 

dessa barn. Med lekfull simlärning och rörelseglädje har vi simmare i den här gruppen som den 

här sommaren tog Järnmärket, dvs man ska kunna simma 50 meter i magläge på djupt vatten och 

25 meter i ryggläge på djupt vatten. På bara ett år har flera av barnen utvecklats i så snabb takt att 

dom är bara en nivå från att anses vara simkunniga fullt ut. 

Wisby Simsällskap har tillsammans med 

Lions och Röda Korset i Klinte sponsrat 

ekonomiskt. Det är också viktigt att 

uppmärksamma att denna framgång inte hade 

varit möjlig utan alla de underbara vuxna som 

har hjälpt till. Wisby SS vill därför rikta ett 

stort TACK till Birgitta Falck (simlärare), 

Livia Bjuresten och Amanda Jansson 

(simlärarassistenter), Bosse Hemp (chaufför 

och assistent i och vid vattnet), Elsie 

Nordström (administrativ och praktisk hjälp), 

Anders Björklund (praktisk hjälp), Eivor 

Lyberg och Tage Svanborg (chaufförer), 

Stefan Stenberg (som ställt upp med buss).  

TACK!  

 

 

P4 Radio Gotland uppmärksammade 

simskolan för nyanlända barn i fint 

reportage 

               . 

 

  

Diplom- 

och 

märkes-

utdelning 
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Badet på Melonen – ett vägskäl 

När flyktingbarnen fann mod och klev ut 

i okänt vatten spred det ringar som ingen 

kunnat ana. Wisby Simsällskap är stolta 

att, tillsammans med Afghanska 

föreningen, kunnat vara med och göra 

skillnad. Trettio anmälda nyanlända 

kvinnor med obefintliga förkunskaper 

mötte vattenmiljöns utmaningar i en 

insynsskyddad bassäng för första gången 

sommaren 2017. För flera av kvinnorna 

var det första gången dom var i vatten. 

För de yngre kvinnorna i skolåldern 

innebar sommarens simskola att dom 

kommer få godkända betyg i gymnastik 

eftersom dom nu kan simma  

 

Rädsla förbyttes till glädje i simbassängen. Modiga kvinnor och 

stolta simlärare (fotograf Roger Björkman). 

Målet var att kunna ge 

integrationskvinnorna en 

vattenvana och påbörja deras 

simkunnighetsutveckling. 

Förkunskaperna hos målgruppen 

var obefintliga. Det var stor 

åldersspridning inom målgruppen. 

Detta ställde stora krav på att det 

fanns extra många ledare med i 

vattnet. Det ställde också särskilt 

höga krav på att det endast är 

kvinnliga ledare under hela besöket, inga killar/män fick vara närvarande under vistelsen på 

badet. Det var också viktigt att tiden för vistelsen på badet också inkluderade tid för ombyten. Vi 

känner oss stolta över att vi kunde skapa en trygg vistelsemiljö. För de yngre kvinnorna var målet 

att hjälpa dessa så att dom når upp till en simkunnighet som innebär att dom får betyg i gymnastik 

och därmed blir godkända i grundskolan. Ambitionen var att skapa trygghet och glädje hos 

målgruppen så att dom kan vara goda förebilder för sina barn samt för 

andra kvinnor och män. 

 

Varmaste tack till Birgitta ”Bibbi” Falck som så alltid generöst ställer 

upp för att möjliggöra föreningens värdefulla integrationssatsningar året 

runt, tillsammans med våra yngre ledare Sofie Kleberg, Annie Hjertén 

och Livia Bjuresten (Amanda Jansson saknas på bilden). 
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Simhopp 
Bakgrund 

Som vi kan läsa i inledningen av denna verksamhetsberättelse bildades Wisby SS år 1922, och 

föreningen hade sin grund i en framgångsrik simhoppargrupp, som turnerade på ön. Därför är det 

extra roligt att simhoppsverksamheten som startade upp i sin nuvarande form 2014 för varje år 

fortsätter att växa och utvecklas. Simhopp är sporten för såväl ung som gammal. Under 2017 

utökades föreningens simhoppsverksamhet med en Mastersgrupp (vuxengrupp) och därmed har 

simhoppsverksamheten nu vuxit till 50 simhoppare i åldrarna 7-51 år.  

Simhopp är en sport som är en blandning av estetik samt extremsport. Trots det är simhoppning 

en sport som passar alla. Det du behöver kunna är att simma, en del vattenvana, ha vilja och mod. 

I simhoppsträningen ingår koordinations- och teknikövningar både på land och i vatten. 

Landträning är viktig och en absolut förutsättning för att sedan lyckas med hoppen i vattnet. 

Genom att öva på land där man har mer tid på sig ökar möjligheterna för att ett hopp eller en 

övning går bra när man sedan gör den från kant eller svikt ner i bassängen.  

Fokusområden 2017 

Wisby Simsällskap arbetar enligt Svensk Simhoppslinje. Under 2017 har vi i Hoppskolan 

(Linnéas grupp) fokuserat på simhoppshållning och rotation (vita och rosa märket). E-gruppen 

(Petras grupp) har fokuserat på kraftfullt iväghopp med rätt hållning (gröna märket). 

Tävlingsgruppen (Lenas grupp) har fokuserat på stabila godkända resultat i sina respektive 

hoppserier samt att utöka med fler hopp och att fortsätta tävla. 

Mastersgruppen har fokuserat på att lära grunderna i simhopp samt 

få ihop en första hoppserie. För samtliga grupper använder vi lekfull 

träning för att lära de tekniska grunderna och nå de olika gruppernas 

mål. Varje hoppare ska få utvecklas i sin egen takt efter stegrad 

märkesnivå enligt Svensk simhoppslinje och man tränar i en grupp 

där alla nått ungefär lika långt.  

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

kontroll som 

krävs för att 

klara de lite 

svårare hoppen. Denna grundträning är 

något som sedan följer hopparen genom 

hela dess simhoppskarriär.  

 

 

Jättestort tack också till gästtränare Sigrid 

Koch som ledde ett 

Yogapass på ett av 

våra landträningspass. 

Vi konstaterar att vi 

behöver bli smidigare 

och öva ännu mera på 

vår balans. 

  

 
Älska Simhopp! 

Kan ni se hjärtat vi 

lyckats forma? 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212716335475584&set=gm.1979529075409528&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212402876079295&set=gm.1933547993340970&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=744005162440682&set=pcb.1679300872099018&type=3&ifg=1
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Locka fler simidrottare 

Utöver prova-på-tillfällen i simhopp vid 

terminsstart för barn och ungdomar har vi 

anordnat tre prova-på-tillfällen för Vuxna 

under våren 2017, samt ett prova-på-

tillfälle för en mellanstadieklass på Sankt 

Hansskolan i december.  

Dessutom hade vi prova-på-simhopp 

under Wisbydagen där vi i Wisby 

Simsällskap var på plats och instruerade, 

gav tips och uppmuntrade mod!  

 

Masters 

I slutet av augusti startade vi en Mastersgrupp i simhopp. Redan i 

oktober tävlingsdebuterade några av våra Mastershoppare på Head 

to Head i Eriksdalsbadet i Stockholm. En fantastiskt rolig dag där 

varje hoppare tävlade med två hopp från vardera 1M, 3M och 5M 

dvs totalt 6 hopp. Christoffer Södergren tog guldmedalj där han 

 

glänste med sin Mollbergare 

från 3M och Linnéa Högberg 

tog bronsmedalj i klassen 

Masters Novis. Som vi alla vet 

är det dessutom ont om 3M- 

svikter på Gotland. 

 

 

 

 

Gotlandsradion var och intervjuade våra Mastershoppare inför deras första simhoppstävling. 

   

  

 

https://www.facebook.com/linnea.hogberg.1?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862235557284308&set=pcb.1938998119462624&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862235553950975&set=pcb.1938998119462624&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862235527284311&set=pcb.1938998119462624&type=3&ifg=1
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=6626868
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852113181629879&set=gm.1916392855056484&type=3&ifg=1
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Barn och ungdomsläger 

Premiärtur på DG-färjan för nya fina WSS-bussen. 

Vi rullade mot de värmländska skogarna för en 

veckas simhoppsläger i Karlskoga. Årets 

lägerfokus var framför allt att inspirera och 

vidareutveckla oss ledare. 

 

Ulrika Knape hälsar hopparna välkomna! 

Wisby Simsällskap fick äran att med ett 

roligt och kreativt landpass inviga hela 

simhoppslägret med 65 hoppare och 23 

ledare från 13 klubbar runt om i hela landet! 

Inte bara våra simhoppare tränar mod utan 

även vi ledare tränar på att vara modiga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken glädje! 

Lagtävlingar med 

teamwork, akrobatik, 

sång och dans 

 

 

 

Full fart i simhallen! 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=821876151320249&set=gm.1850310651664705&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=821876151320249&set=gm.1850310651664705&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=821876151320249&set=gm.1850310651664705&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211808753706607&set=pcb.1855763414452762&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211808730906037&set=pcb.1855759674453136&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211808753946613&set=pcb.1855763414452762&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211808753546603&set=pcb.1855763414452762&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=821876151320249&set=gm.1850310651664705&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211808796667681&set=pcb.1855768461118924&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211808796707682&set=pcb.1855768461118924&type=3&ifg=1
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Härlig 

stämning 

på årets 

breddläger 

i simhopp. 

WSS sim-

hoppare 

har funnit 

många nya vänner. 

 

Fantastisk samhörighet med barn, ungdomar  

och ledare från de olika simidrottsklubbarna  

på årets simhoppsläger i Karlskoga. 

 

 

 

 

Massor med roliga 

utmaningar i  nya Quests, 

bestående av över 40 celler 

på Boda Borg.  

 

 

Intensiva, utvecklande och fantastiskt roliga lägerdagar. Vi ledare har coachats till ännu bättre 

ledare och Simhopparna har slipat och utvecklat sitt simhopp. Tack för i år alla nya och gamla 

simhoppsvänner. På återseende! 

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211808730026015&set=pcb.1855759674453136&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211781465584421&set=gm.1852234668138970&type=3&ifg=1
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Vänskapsföreningar och Gästtränare 

Eftersom vår förening också har en anläggning med starkt begränsad simhoppsutrustning 

samarbetar vi med andra fastlandsföreningar för gästhoppning, där vi kan få träna på att hoppa 

från t.ex. 3 meterssvikter samt att prova på hopp från högre höjder (7-10 meter) och 

synkroniserad parhoppning. Några av våra simhoppare har under året i olika omfattning fått 

gästträna hos Södertälje Simsällskap, Stockholms Polisen IF Simhopp och SK Neptun i 

Stockholm. Stort TACK till er alla för ovärderlig hjälp! 

Matilda Johansson fick bl.a. möjlighet att utvecklas som ledare genom att vara hjälptränare till 

Nils Carlberg och simhoppsträning med 

SPIFs härliga mastersgäng. Samma 

glädje här som hemma i vårt eget WSS-

mastersgäng. Fullt schema från 8.30-

16.00. Stort tack till generösa 

Stockholms Polisens IF (SPIF) för att vi 

får komma och gästträna! 

Stort tack till Nils Carlberg och Gunilla 

Etsare i Stockholm Polisens IF Simhopp 

för årets gästträningar med er! Vi har 

haft fantastiskt kul och det har varit 

otroligt utvecklande för både tränare och 

våra simhoppare Erika Strömbeck och 

Matilda Johansson. Båda tjejerna har 

gjort stora framsteg i voltövningarna på 

land och visat stort mod i vattnet. Längtan efter en egen trea-svikt är megastor! 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859126350928562&set=pcb.1932096330152803&type=3&ifg=1
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Tävlingar 

Riksdeltävling 2 

Tripp, trapp, trull, små marginaler som skiljer. 

Godkända hopp för Elin Kämpe, Olivia Bolin-Solblad 

och Filippa Holpers i E-klassen (högsta svårighetsgrad 

1,2) 1m på Eriksdalsbadet. 

Erika Strömbeck hoppade i C-klass och Matilda 

Johansson i D-klass. Hoppen i deras respektive serier 

har en svårighetsgrad på högst 1,8. Både Erika och 

Matilda höjde sina totalpoäng jämfört med tidigare 

tävlingar. Detta var ingen medaljtävling, utan resultaten 

från tävlingen räknades ihop efter sista deltävlingen i 

april.  

 

 

 

Riksdeltävling 3 

En liten men naggande god 

skara tog sig till Södertälje för 

simhoppstävling. Erika 

Strömbeck, Lena Johansson och 

Matilda Johansson ihop med en 

supporter, Maria Strömbeck. 

Detta var tävlingen där både 

Matilda och Erika för första 

gången tävlade med mer 

avancerade hopp. 

Glädje, lust och fokus.  

Fina SSS-vänner 

 

 

Det blev medaljer med hem 

för båda tjejerna 

  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720968991410966&set=pcb.1625438520818587&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720968964744302&set=pcb.1625438520818587&type=3&ifg=1
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Neptuniaden 

I  maj deltog WSS på Neptuniaden i Eriksdalsbadet. Simhoppshelgen avslutades med en grymt 

rolig lagtävling! Fantastiskt härlig stämning! Imponerande kamratskap mellan de nio 

föreningarnas sammanlagt 120 hoppare! WSS-laget hade som mål att ha kul och inte komma sist 

så vi är nöjda med vår placering på 13:e plats av 16 lag.  

Simhoppsteamet på plats på Eriksdalsbadet, med Elias 

Holm, Erika Strömbeck, Matilda 

Johansson ihop med Lena Johansson.  

 

Utöver individuella tävlingar deltog 

WSS för allra första gången i en 

lagtävling från 5m i simhopp, och där 

Elias kom hem med ett personligt 

poängrekord. 

Tack till SK Neptun för en otroligt 

välarrangerad tävling! 

 

 
Som väntat väljer simhoppsgänget sushi till middag. 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775858285922036&set=pcb.1755310697831368&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775858285922036&set=pcb.1755310697831368&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775858239255374&set=pcb.1755310697831368&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775635535944311&set=gm.1753542964674808&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776116622562869&set=gm.1757873334241771&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=776947989146399&set=pcb.1759766000719171&type=3&ifg=1
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Head to Head -Första internationella tävlingen 

I oktober ställde vi, för första gången, upp i en internationell 

simhoppstävling, Head to Head i Eriksdalsbadet i Stockholm 

där Erika Strömbeck och Matilda Johansson representerade 

klubben. Vi kan med stolthet konstatera att vi står oss bra i de 

nuvarande klasserna och håller en mycket jämn nivå. 10 

klubbar från Sverige deltog tillsammans med klubbar från 7 

andra länder, totalt 216 hoppare bjöd på härlig stämning och 

många fina imponerande hopp. 

Erika tävlade på 1m med 36 

hoppare från fler olika länder. Erika 

hoppade mycket stabilt, väldigt jämt 

och genomgående godkända hopp. 

Speciellt 

fina 

resultat 

för 

Tyska 

hoppet i 

gruppe-

ring och 

en och 

en halv 

volt 

framåt 

(Forward 1 1/2 Somersault). Erika tyckte själv att det 

var kul att få tävla eftersom det var ett tag sedan senast. Plats 26 av 36 i första internationella 

tävlingen där motståndet var hårt. Bra gjort Erika! 

Matilda tävlade på 1m med 42 hoppare från fler olika länder. Matilda hoppade otroligt stabilt, 

väldigt jämt och genomgående godkända hopp. Speciellt fina 

resultat för Tyska hoppet i gruppering och huvudhopp bakåt med 

halv skruv (Back Dive 1/2 Twist, svårighetsgrad 1,8). Matilda var 

själv nöjd och extra glad över nytt personrekord på slutpoängen. 

Plats 22 av 42 i första internationella tävlingen där motståndet var 

hårt. Bra gjort 

Matilda! 

Tack till Fredrik 

Härden på SK 

Neptun för 

tävlingsbilden på 

Matilda. Bilden visar 

att ihärdig träning av 

grunderna lönar sig. 

Ursnygga vrister och 

grymt nedslag! 

  

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=863068067201057&set=pcb.1940920695937033&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212435478774342&set=gm.1938318679530568&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=863635223811008&set=gm.1942093605819742&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862458217262042&set=pcb.1939500469412389&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862458210595376&set=pcb.1939500469412389&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862458213928709&set=pcb.1939500469412389&type=3&ifg=1
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Ungdomshoppet 

Första helgen i december reste våra simhoppare över 12 

år till Göteborg för två dagars rolig simhoppning i 

tävlingen "Ungdomshoppet". Totalt deltog tio 

simhoppsklubbar från hela landet. Wisby SS simhoppare 

Erika Strömbeck, Matilda Johansson, Filippa Holpers 

och Olivia Bolin Solblad tillsammans med tränare Lena 

Johansson tävlade med hopp från en meter, tre meter, 

fem meter samt synk- och lag-tävling.  

Först ut att tävla var Erika Strömbeck. Hon hoppade 

fantastiskt stabilt och fint. Jättefint huvudhopp och jättefin Tyska med volt. Hon kom på en fin 

sjundeplats med totalt 

39 deltagare. Otroligt 

bra hoppat! 

JAAAA!!! En 

guldmedalj med 

hem i bagaget! 

Grattis Erika till 

första-platsen i 5m-klassen! 65,25 poäng för Erika med 

bl.a. en fin Tyska som gav bra utdelning  

Matilda hoppade också otroligt stabilt och fint på 1m men fick en överroterad skruv på 

huvudhoppet bakåt med halv skruv och därför nollades det hoppet helt, vilket kostade Matilda en 

pallplats, troligtvis av den ädlaste metallen. Men så kan det bli ibland. Bara att ladda om! …och 

det lyckades de med till 1m synkro där Matilda Johansson och Erika Strömbeck hoppade hem 

silvermedaljen! Grattis tjejer!!!  

  

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=879988415509022&set=gm.1977362365626199&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=879988415509022&set=gm.1977362365626199&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880438388797358&set=pcb.1978398785522557&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=879988415509022&set=gm.1977362365626199&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880883255419538&set=pcb.1979373582091744&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880434522131078&set=pcb.1978389468856822&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880883235419540&set=pcb.1979373582091744&type=3&ifg=1
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Snubblande nära medaljplats var det för Matilda 

även i 3m-klassen. 90,0 poäng för Matilda, med en 

mycket fin Tyska som avslutning, vilket den här 

gången räckte till en fjärdeplats. Supersmå 

marginaler som skiljer, bronset gick till 91.5 poäng, 

silvret 92.4 p, guldet 93.15 p. Totalt 25 tävlanden. 

Erika inledde med ett jättefint fall men missade lite 

på två hopp och fick ihop 79.05 poäng som räckte 

till en 15:e plats. Olivia, som för första gången 

tävlade från 3m, dessutom nu med spricka i knät, 

gjorde fina Fothopp framåt och hamnade på 24 

plats med sina 65.40 poäng. Vilken grym prestation 

av våra Wisby-tjejer tycker enormt stolta tränare! 

 

4:e plats på 3m för Matilda. Enormt fina 

prestationer trots att vi saknar 3m-svikt att träna på 

i vår hemmabassäng på Solbergabadet och därför 

sporadisk får träna med SPIF på Eriksdalsbadet 

samt köra mycket styrke- och hållningsträning på 

land hemma. 

 

Olivia Bolin 

Solblad tävlade 

med spricka i knät 

men lyckades 

trots det få till bra 

hopp, speciellt 

fint var fallet 

bakåt. 
 

Filippa Holpers 

hoppade mycket 

stabilt med fint fall 

och fint huvudhopp 

framåt och 

belönades med en 

fin fjärdeplats av 22 

deltagare. 

Sista grenen i årets Ungdomshopp var en lagtävling där 

endast fall av olika slag var tillåtna. Erika och Matilda 

tävlade för lag Wisby. Erika gjorde ett fantastiskt fall framåt 

i pik som belönades med hela 9,0 poäng (möjliga maxpoäng 

är 10,0) och efter Matildas superfina fall framåt i rak stil på 

6,5 poäng, låg Wisbylaget på tredje plats inför sista hoppet. 

Otroligt spännande!!! Både trötthet och nerver gjorde att 

Erika tappade hållningen på sista fallet men tjejerna slutade 

på en klart godkänd 6:e plats av 12 deltagande lag.  Mycket skratt, glädje och fin kamratskap 

 

 

Gotlands Tidningar skrev om våra framgångar 

 
Wisbylaget Hakuna Matata vid Jul 

på Liseberg 

Ungdomshoppet 

avslutades med 

att alla 

simhopparna 

från deltagande 

klubbar 

utmanade 

varandra i 5-

kamp i Jul på 

Liseberg. 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880437045464159&set=pcb.1978395522189550&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880437052130825&set=pcb.1978395522189550&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880777392096791&set=pcb.1979189815443454&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/451532638262814/photos/a.458902854192459.1073741828.451532638262814/1570365639712836/?type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880557875452076&set=pcb.1978647655497670&type=3&ifg=1
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Gotlandsmästerskapen 2017 

Den andra simhoppstävlingen på Gotland, men den allra första officiella gotländska 

simhoppstävlingen arrangerades i december på Solbergabadet. Gotlandsmästerskap kombinerad 

med något som kallas "Rikstävling". En Rikstävling är en tävling bestående av tre deltävlingar, 

där vi på Gotland alltså arrangerar den första deltävlingen på hemmaplan. Alla resultat läggs in i 

en databas och på så sätt blir det en gemensam tävling för hela Sverige, där de främsta hopparna 

får möjlighet att delta i en riksfinal   

som avgörs i april 2018 i Karlskoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+4 
 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/gotlandsmästerskapen2017?source=feed_text&story_id=1993762233986212
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212244791207855&set=gm.1994140070615095&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212244791207855&set=gm.1994140070615095&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155136277047304&set=gm.1993779143984521&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155136277047304&set=gm.1993779143984521&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155136277047304&set=gm.1993779143984521&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971352827027&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971352827027&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971369493692&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971369493692&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971429493686&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971429493686&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971546160341&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971546160341&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971546160341&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971546160341&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212244791207855&set=gm.1994140070615095&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155136277047304&set=gm.1993779143984521&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971369493692&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971429493686&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971546160341&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1771971352827027&set=pcb.1993762233986212&type=3&ifg=1
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Simhoppstränarteamet och utvecklande tränarutbildning 

Simhoppstränarteamet består av tre engagerade föräldrar Lena Johansson, Petra Wate och Linnéa 

Högberg, samt simhopparna Matilda Johansson och Erika Strömbeck. Utöver tränarteamet har vi 

också simhoppsdomare Kent Holm. Vi har under 2017 satsat på att vidareutveckla våra tränare 

genom att delta i Svenska Simförbundets ungdomslyft.  

Ungdomslyftet är en fyraårig satsning för både aktiva och tränare. Syftet med satsningen är att ge 

simhoppsungdomar och deras tränare inspiration och utbildning (kompetens, motivation, 

medvetenhet om simhoppningen) för att lägga den grund som krävs för att simhoppare vid senare 

ålder ska ha möjlighet att elitsatsa. Bra planerade 

träningar med tränare som har hög kompetens 

kommer att inspirera simhoppare samt höja 

kunskapsnivån hos svenska simhoppsungdomar 

så kapaciteten att konkurrera internationellt om 

topp 10-platser ökar. Projektet vänder sig till 

aktiva som är 10-15 år gamla, har en hög 

kapacitet och en motivation att vilja satsa. Wisby 

SS deltar i de öppna träningsclinics som projektet 

erbjuder i syfte att höja tränarkompetensen, samt 

i syfte att 

framåt kunna 

utveckla våra 

äldre 

simhopps-

ungdomar.  

 

 

 

 

 

 

 

Även när man är på ledarskapsutbildning är det svårt att hålla sig ifrån bassängen, vilken tur att 

hotellet har pool och att baddräkterna var nedpackade. Ett kvällshopp är väl aldrig fel... 

  

En givande simhoppsdag i Västerås en regnig 

novemberhelg för att utveckla oss ledare. 

Många tips och övningar har vi med oss hem. 

Tack Västerås för värdskapet och de Ukrainska 

tränarna Misha och Alla Uhriumov för en 

mycket givande clinic. 

 

 

 
Kristiansborgsbadet i Västerås byggdes 1961, 

dvs samma år som Solbergabadet i Visby. 

 
Fyra av femtiofyra nya fina 

ledartröjor på äventyr! Tack till 

våra fantastiska sponsorer GEAB, 

Ford Lundins Bil, Total Hälsan och 

Intersport! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869112963263234&set=pcb.1953889957973440&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869530719888125&set=pcb.1954788631216906&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869530723221458&set=pcb.1954788631216906&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869533489887848&set=gm.1954798027882633&type=3&ifg=1
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Utmaningar 

Det är svårt att träna simhopp när enda svikten på hela 

Gotland är trasig. Vi är 50 simhoppare i föreningen som 

tålmodigt kämpar på med att få utöva sin idrott trots 

alla utmaningar i anläggningen. 

Simhoppsträning för nattugglor! När man har 

träningssugna ungdomar och 

det är brist på träningstider i 

simhallen får man ta den tid 

som finns om träningen ska 

kunna bli av. Fredagskvällar kl. 20.30 ger tyvärr varken så kvalitativ 

eller särskilt mycket ork kvar till kvantitativ träning men högsta poäng 

för mysfaktorn. Som ideell ledare gäller det också att få ihop 

livspusslet. Vi simhoppstränare offrar TV-soffan och sociala 

vänmiddagar till förmån för att hänga med tonåringar som satsar på 

idrott istället för att glida runt på stan.  

Tävlingsgruppen har under en två års tid saknat möjlighet att träna 

från 3m hemma i Solbergbadet. Nu har även den yngre fortsättnings-

gruppen kommit till ett läge där de har svårt att komma vidare med grundhoppen från högre höjd. 

Steget från 1m till 5m är stort, och en 3m svikt är väldigt saknad. 

Framgångar 

Envishet lönar sig. Några dagar före julafton hade 

Tomten lämnat julklappar på Solbergabadet. Vem 

kunde gissa vad dessa hårda paket innehöll? Det 

visade sig att vi fick ett glädjande besked från 

Region Gotland. Under 2018 kommer det att 

installeras en 3m-svikt på Solbergabadet.  

 

Simidrotts-

Sverige runt 

Missa inte 

artikeln som en 

av Svenska 

Simförbundets 

idrotts-

konsulenter har 

skrivit om 

Wisby 

Simsällskap på 

Svensk 

Simidrotts hemsida.               Kul att vi fortsätter  

                                               att lyftas fram som 

                                               ett gott exempel. 

 

  

Engagemang och hopp i Wisby 

Det finns många goda exempel ute i 

Simidrottssverige på föreningar som 

har startat upp nya verksamheter. Ett 

mycket gott exempel är Wisby 

Simsällskap som i grunden är en 

simförening men 2014 bestämde sig 

för att även starta upp en… 

svensksimidrott.se 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871283689712828&set=gm.1958332717529164&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871283689712828&set=gm.1958332717529164&type=3&ifg=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svensksimidrott.se%2FSimkunnighet%2FForforeningar%2Futvecklaerforening%2FSimidrottssverigerunt%2FEngagemangochhoppiWisby&h=ATOcWHW7LNndo5dbT60qvIfaveRAAJBmFJ080WCbwjPvhU4cbYJ4BDsmbWRR_jVaZgKMpDIg-yXHpEwGEsxX8iOF2nbyg34raUFQ1RU6MX3qpxP9ZFK5G4ctoxEYqMK1ED8-4hp-ydDUu1Kgoo0Mqy17t37hvXxgv7AB9Can0b0WVNSg8S9hzj5Wom_al57NvSeRYia3j-2ns-j4RyrNfIORcivgLhQXYuoHK2vugn9Bhptu7J-4PJaqafUqddmPyANNAUTTwm-ITCp4_aWJ8sNMxYI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=871283689712828&set=gm.1958332717529164&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=845919952249202&set=gm.1903176506378119&type=3&ifg=1
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Vattenpolo 
Gotland goes Poolkampen! 

I maj beslutade styrelsen att vi skulle starta 

upp ytterligare en verksamhetsgren i 

föreningen, i syfte att bredda simidrotts-

verksamheten ytterligare. Under sommaren 

genomförde vi en prova-på Vattenpolo, 

simidrottens lagbollsport, för våra gäster på 

utomhusbaden. Många besökare valde att 

hänga med och när man spelar vattenpolo 

övar man även upp sin vattenvana. 

 

 

Alla var välkomna att kostnadsfritt prova på Vattenpolo 

vid 14 tillfällen under sommaren. 

 

 

I marknadsföringen av vår nya 

verksamhetsgren fick vi bra hjälp av 

Radio Gotland. Redan i slutet av maj 

fick Lena Johansson hänga med Hanna, 

Olle och Anton i programmet ”Morgon 

i P4 Gotland” och berätta om vår 

nysatsning på Vattenpolo. 

 
 

När vi sedan drog igång prova-på-aktiviteten 

fick vi besök på Melonenbadet av Frida 

Liljegren och Erik Thiman från ”Förmiddag i 

P4 Gotland”. Det blev ett mycket trevligt 

inslag i hela 45 minuter med fem snackdelar 

om vattenpolo, simkunnighet och 

kamratskap, och så klart trevlig musik där 

emellan.  

 

      Boll, vatten & lek! 
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Innan uppstarten av Vattenpolo-aktiviteten kördes en utbildning för 16 engagerade instruktörer på 

Melonenbadet. Vi fick lära oss olika sim- och bolltekniker som man använder i vattenpolon. 

Jättestort tack till instruktören Inez Jeppsson! 

 

 

Målet var att starta upp en ordinarie kursverksamhet till hösten, men p.g.a. brist på bassängtider 

har detta året runt initiativ fått avvakta. Stort tack till Roger Sjösten på Svensk Simidrott för allt 

fantastiskt stöd och enormt stor praktisk hjälp.  
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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 

  

  

  

 
 

Trevligt umgänge och härlig sammanhållning! 
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Vattengymnastik 
 

I WSS finns 

även tre 

härliga 

motions-

grupper 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.  
 

Vilka 

energi-

knippen! 

 

Tack till 

våra 

underbara 

ledare 

Gunilla 

Lauström 

och 

Solveig 

Hoas 
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Simning – Vuxensim 
Crawlkurser  

Wisby Simsällskaps crawlkurser är nybörjarkurser för vuxna som vill lära sig crawl. Föreningen 

erbjuder crawlkurser både för nybörjaren såväl som för den som vill fortsätta utveckla tekniken. 

Oavsett om man bara vill lära sig hur man ser snygg ut 

när man tar sig fram i vattnet eller om man vill genom-

föra ett triathlon eller ett annat kraftprov, så har man 

chansen att utvecklas hos oss. Att kunna simma crawl på 

ett avslappnat sätt är en bra variation när man tränar. 

Känner man att man får ont i knän eller nacken när man 

simmar bröstsim är crawl ett utmärkt alternativ. 

Åldersspännvidd mellan deltagarna har varit mellan 

mogna vuxna och ungdomar som nyss lämnat tonåren.  

 

Masters 

Masterssimning är en verksamhet för 

alla vuxna och det är en del av 

simningen som växer i Sverige. Om 

man vill delta i föreningens 

mastersträning är det inte nödvändigt 

att man är eller har varit simstjärna. 

En del simmare inom Masters har 

tidigare simtävlat medan andra inte 

gjort det. Vissa har börjat simma efter fyllda 50 och tycker det är roligt. Många deltar dock i 

tävlingar för att uppleva den glada stämningen och få en måttstock på sin egen träning. Inom 

Masters arrangeras SM varje år, EM vartannat år, VM vartannat år samt lokala tävlingar ute i 

landet. Många deltar för motionens skull, för att hålla liv i sin simning och för den sköna 

sammanhållningen i Mastersgrupperna, samtidigt som kondition, styrka och uthållighet tränas. 

Mastersgrupperna har ingen tränare utan tränar på 

egen hand. Man hjälper varandra med 

träningspass och när det gäller korrigering av 

teknik, starter samt vändningar. Under 2018 

kommer WSS chefstränare att medverka på några 

pass per termin för att hjälpa till med teknik och 

fartträning. Gruppernas syfte är att erbjuda en 

hälsoinriktad simträning för vuxna, som önskar 

något mer än motion på allmänhetens banor. 

 

Anna Odenbrand 

Linder, Masters- 

simmare, 

styrelseledamot och 

simskoleledare i 

föreningen 
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Masters-SM 

I november åkte tre 

Masterssimmare till Umeås 

nya simarena för att 

representera Wisby SS.  

 

Målet var att få ihop 10 

klubbmästerskapspoäng på 

Masters SM. 44 

klubbar deltog. Wisby 

SS med tre simmare 

blev 19:e klubb och 

tog 20 poäng. Bra 

jobbat Tord 

Thuresson, Robin 

Cederqvist, Fredrik 

Lindgren och coach 

Pernilla Thuresson. 

 

Sundsimmet, Fårö/Fårösund 

Årets Sundsim på 1380 meter mellan Broa-Fårösund var gropigare än man kunde tro och bjöd på 

19-20 grader vid målgången. 142 personer kom till start. Bra kämpat av alla WSS-wavewarriors 

som deltog! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vansbrosimningen 

Vansbrosimningen är Sveriges största öppet 

vattenevenemang med närmare 16 000 deltagare. 

WSS har en trogen simmare som deltog även 2017, 

Tord Thuresson, som kom på plats 34 i Elit Herrar. 

Tord själv tyckte att det var en betydligt tuffare resa 

på årets Vansbrosim och han fick småstångas mest 

hela loppet och fick även en snygg vänsterkrok. På 

slutet gjorde krampen att han inte kunde växla upp 

på målrakan men trots detta blev tiden bara 46 

sekunder sämre än förra året. Grymt bra jobbat av 

Tord! 

  

 

 

 

 Robin Cederqvist redo för start 

Två guldmedaljer och en bronsmedalj! 

Tord, Robin och Fredrik. Bra jobbat! 

 

 

https://www.facebook.com/robin.cederqvist.9?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/robin.cederqvist.9?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/fredrik.lindgren.50115?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/fredrik.lindgren.50115?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/pernilla.thuresson.3?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
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Utbildningsverksamhet 
Vi har under året genomfört en hel del utbildningar i nära samarbete med 

SISU idrottsutbildarna och Svenska Simförbundet. Det är viktigt att utbilda 

föreningens ledare och medlemmar för att kunna erbjuda en kvalitativ 

verksamhet. Vi riktar ett särskilt tack till SISU för det goda samarbetet under 

det gångna året!  
 

Simskoleledarutbildning 

Vi rivstartade året med en tvådagars kurs för Plask 

och Lek- samt Simskoleledare den 14-15/1. 

Intresset var så stort med många deltagare, från 

både Wisby SS och Hemse BK, att vi fick byta till 

en större lokal! Bra diskussioner och högt i tak med 

både teori och vattenpraktik. I kursen gick vi bl.a. 

igenom kursplaner för lek och plask samt simskola, 

kopplingar mot Svenska Simförbundets Simlinje 

nivåer Utvecklingsstadium 1 och 2, vad är rimliga 

nivåer.  
 

 

 

Vi fick också lära oss vad som är viktigt att 

lära ut och hur får vi en stegring i kunskap 

från lek och plask till simskolan samt vad 

barnen förväntas kunna till nästa nivå från 

P&L till simskolan samt från simskolan till 

teknikgrupperna och hur man löser det. Vi 

diskuterade också hur vi ska jobba med nya 

saker samt repetition på lektionerna och hur 

vi jobbar med synkronisering mellan 

grupper på samma nivå. Eftersom vi hade 

en stor deltagargrupp fick vi också veta 

vilka förutsättningar och vilket stöd man 

som ledare från WSS behöver för att känna 

trygghet och glädje i sitt ideella ledarskap. 

Naturligtvis hade vi även praktiska 

övningar i vattnet. Ett superstort tack till 

vår kursledare Karolina Wiell, fristående 

simundervisningskonsult, tidigare 

simskoleansvarig på Uppsala Simsällskap 

och Mikael ”Bossen” Eriksson som 

fixade denna värdefulla utbildning! 

Vattenpraktik under ledarutbildningen. Ett stort tack till alla 

ledare för intressanta diskussioner 
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Världens bästa idrottsförälder 
Ett av de viktigaste fokusområdena inom utbildningsaktiviteterna för 2017 var att genomföra det 

utbildningsprogram som Gotlands Idrottsförbund/SISU har tagit fram tillsammans med 

Länsstyrelsen på Gotland i syfte att stärka föräldraengagemanget i de gotländska 

idrottsföreningarna. Under 2017 har Wisby Simsällskap genomfört fyra sammankomster inom 

ramen för detta. Föräldrar är på många sätt en viktig del av idrotten, inte minst som tränare och 

ledare, men också som de personer som känner sitt barn bäst. Syftet med denna 

utbildningssatsning var att skapa ett större och bättre föräldraengagemang i föreningen. Vi ville 

ge föräldrarna en bättre förståelse och kunskap om sin roll för barn och ungdomars idrottande och 

hur vi tillsammans kan göra för att verka för barnets bästa. 

Vid första sammankomsten i början av februari pratade vi främst om vad det innebär att vara 

idrottsförälder, vad är föräldrarnas roll, hur kommunicerar föräldrar, coacher och utövare samt 

hur kan vi fylla på varandras må-bra-konton. Vid denna sammankomst berättade även 

simstjärnorna Jennie Johansson och Simon Sjödin om hur viktiga föräldrar är i idrotten. Vi 

pratade även om WSS Vision och Värdegrund och om Barnkonventionens och Idrottens vision 

och värdegrund. 

Den andra sammankomsten var en föreläsning som Sisu Idrottsutbildarna 

på Gotland arrangerade med Johan Fallby, som handlade om praktisk 

ledar- och föräldraskap i idrotten, utifrån hans bok Gör det bättre själv 

om du kan!: Under kvällen tog 

Johan Fallby upp frågor som berör 

både idrottsföräldrarnas och 

tränarens beteende för att ge ett bra 

stöd till barn och ungdomar i 

idrotten. Ur praktiska teorier gick 

Johan igenom saker som både berör 

tränar- och föräldrarollen samt ger 

praktiska riktlinjer för oss alla i vår 

idrottsvardag. 

Vid den tredje sammankomsten diskuterade vi vad det innebär att vara en 

ideell idrottsförening och hur det påverkar föräldraengagemanget.  

Vid den sista och fjärde sammankomsten i mitten av december 

diskuterade föräldrar, ungdomar, ledare och styrelsen tillsammans hur vi 

kan uppmuntra våra ungdomars fortsatta idrottande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Enligt Riksidrottsförbundet känner 

1 av 5 barn för stor press från 

tränare, förälder eller annan 

vuxen. Hur kan du som vuxen 

stötta barn som idrottar utan att 

sätta för stor press? 
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Delaktighet 

Utöver dessa fyra sammankomster är även införandet av 

Svensk Simlinje, tillsättningen av en ny chefstränare 

(Milad Nazari) och en undersökning som Gotlands 

Idrottsförbund/SISU gjorde i oktober kring hur delaktiga 

våra ungdomar är i föreningen. I den undersökningen 

ställdes sju anonyma frågor till 22 simmare. Så här 

svarade våra ungdomar: 

Varför idrottar du? 11 st. (50%) svarade ”älskar 

idrotten”, 9 st (40%) svarade ”kul”,  

1 st. svarade ”lära mig”, 1 svarade ”familjen vill det”. 

Nästan alla svarade ja (eller ibland) på att dom får vara 

med och tycka till om träningsinnehåll samt att alla 

grupper behandlas lika. 

Alla (100%) svarade att dom tycker att ledarna lyssnar 

på dig och att man känner att man blir bemött 

(respekterad) för den man är. 

16 st. (73%) känner sig delaktiga i föreningen (2 ibland, 

3 känner sig inte delaktiga) 

 

 

 

 

Simidrottsforum 

 

I april deltog Wisby Simsällskaps 

ordförande, Lena Johansson, på 

Simindrottsforum i Göteborg. Lena var 

inbjuden av Svenska Simförbundet att på 

konferensen med 160 deltagare berätta om 

hur vi i Wisby SS startat upp simhopps-

verksamheten 

som ytterligare 

en simidrott i 

föreningen. 

Andra frågor som 

också var i fokus 

den helgen var 

Svensk 

Simidrotts 

Strategiplan för 

2018-2025. Lena fick även ta del av andras 

erfarenheter av nybyggnation av 

simanläggningar. 

 

  

 

 
Våra barn och ungdomar är framtidens 

idrottare. Bild lånad från  Gotlands 

Idrottsförbund och Idrottsutbildarna SISU 
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Funktionärsutbildningar 

För att vi skall kunna genomföra simtävlingar krävs det funktionärer. Utan funktionärer inga 

tävlingar. Det börjar bli ont om funktionärer i föreningen och vi vill jobba långsiktigt med 

återtillväxten. Att utbilda sig till tävlingsfunktionär gör det roligare att ta del av barnens intresse 

för sporten och få förståelse för reglerna, 

det är också roligare att vara med på 

tävlingarna. Alla behövs och är mycket 

välkomna! 

Under 2017 

har vi 

genomfört 

två funktionärsutbildningar. Tack till Eva Sandin för att 

du hjälper oss att genomföra dessa viktiga utbildningar. 

 

Inför Island 

Games 

genomfördes 

också 

utbildningar. 

 

 

 

 

God tillgång på utbildade funktionärer är en viktig fråga 

för utveckling av simningens tävlingsverksamhet. Det 

förutsätter att det också finns personer som kan ansvara 

för och genomföra utbildning.  

 

 

 

 

  

 
Tack till alla er som gick årets funktionärskurser! 

 

 

 

 

 

 

     

Vi gratulerar Björn Kahl och 

Henrik Silfwergård som i 

november blev nyutexaminerade 

Klärk, dvs. dom är nu godkända 

som funktionärsutbildare.  

Tack för ert engagemang 
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Utomhusbaden 

Utomhusbaden Melonen och Terra Nova är en av föreningens 

viktigaste inkomstkällor. Normalt brukar vi som 

föreningsmedlemmar få hjälpas åt under en helg för att fixa och städa 

bort vintern på våra utomhusbad. I år fick vi fantastisk hjälp av ett 

gäng hjältar från Gotlands Idrottsförbund/SISU som lånade ut ett 

härligt städgäng till oss. Det möjliggjorde också att vi kunde börja 

fylla på vatten på både Melonen och Terra Nova tidigare än vanligt, 

vilket var ett måste med tanke på årets 

bevattningsförbud. 

2017 års badsäsong startade med ett Pool-party i samarbete med 

Gotlandshem, som firade 

60-års jubileum. 

Vi är också stola över att 

varje sommar kunna hjälpa 

20 ungdomar att få 

möjlighet till ett ansvarsfullt 

och roligt sommarjobb. 

Varje år ingår en 

obligatorisk Livräddning 

och HLR-kurs i 

badvakternas utbildning, 

så även i år. För oss som 

arbetsgivare känns det 

otroligt bra att vi alla är 

förberedda inför 

sommaren.  

 

Tack till alltid otroligt 

hjälpsamma och lojala 

Tord Thuresson som 

genomförde årets 

viktigaste 

utbildningsinsats! 

 

Tack till fina Maria 

Strömbeck som 

sedan många år 

tillbaka fixar med 

alla badvaktskläder 

och nycklar!  

 

  

 

 
 

 



Verksamhetsbera ttelse 

 

72 

 

Det har varit ett härligt engagemang hos årets badvakter! Badvakterna passade på att städa, rensa 

ogräs och finputsa bassängbotten när det var få 

badgäster p.g.a. utebliven sommarvärme. Stort 

beröm till alla, här kommer några bildbevis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Sofie Kleberg klorsanerar efter en klorläcka 

orsakad av ett sprucket rör. Jesper Granath och 

Alfons Frid jobbar hårt med att ge plats för 

vattenpolomålen.  
Terra Nova Filterbusters kämpar på med att rengöra 

filter. När vi behövde kalla in extrapersonal p.g.a. 

filterproblem ställde alltid våra fina ungdomar upp! 

 

 

Amanda Jansson fixar klorpåfyllning på 

Melonen. Filippa Hammarén fixar 

klorpåfyllning på Terra Nova. Oskar Thuresson 

visar hur man jobbat på Melonen innan man 

öppnar för dagen. 

Så här glada blir man på 

Melonen när man leder 

glassförsäljningstävlingen 

mellan de båda utomhusbaden. 
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Grillkväll på Terra Nova för 

både Terra Nova och Melonen. 

Bästa sommarjobbsgänget! 

 

 
 

 

En badhändelse med en liten pojke på Terra Novabadet under sommaren hade 

kunnat sluta tragiskt om inte Alfons Frid och Jesper Granath hade varit så 

fantastiskt duktiga och uppmärksamma i sitt livsviktiga sommarjobb. Killarna 

jobbade skolboksexemplariskt 

genom att ha delat upp 

bassängen på varsitt område, 

och hade därför full koll på alla 

badgäster. Alfons tvekade inte 

en sekund att dyka i när en 

oväntad och farlig situation uppstod.  

Tack Alfons och Jesper!  

 

Incidenten visar också hur viktigt det är att våra 

badvakter har genomgått vår grundläggande 

livräddningsutbildning. Därför riktar vi även ett 

stort tack till Tord 

Thuresson som ger oss 

den tryggheten och 

generöst delat med sig av 

viktiga kunskaper. 

 

 

 

 

 

  

Fantastiska ungdomar! 

 

Alfons och Jesper fick göra  

intervju i P4 Radio Gotland 

 

 

 

https://www.facebook.com/alfons.frid?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008825289253&fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/tord.turesson?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/tord.turesson?fref=gs&dti=127944067234714&hc_location=group
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvwvqBsuzYAhUKFSwKHX0mDgIQjRwIBw&url=http://www.selectsmart.com/dialect/&psig=AOvVaw3E0Tf8QDrY6MQZT6LrFAYB&ust=1516738655402837
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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 så vi behöver alla dra vårt strå till stacken! Intäkterna 

ger våra ungdomar möjlighet att ha bra huvudtränare anställda. 

Redan den 10 juli var vi snubblande nära att komma över 500 bilar på en och samma dag, och den 

15 juli kom dagens parkeringsvakter upp i 506 bilar. Den 21 juli var stora parkeringen på Tofta 

full redan kl. 11.40, bra jobbat! Och dagen efter, den 22 juli så landade dagssumman på 566 

parkerade bilar. Anmärkningsvärt är också att så sent som den 11 augusti var det över 300 bilar. 

Stort tack till Alma Tinge och Ian Sharman samt 

alla fantastiska simidrottsfamiljer för ett kanonbra 

jobb på Toftaparkeringen! 

 

 

Två WSS-medlemmar i årets Gotlandsguide 

Tack till Matilda Johansson och Melker Wate för 

kostnadsfri reklam i 180.000 exemplar av årets 

Gotlands guiden. Såväl Wisby Simsällskap som båda 

våra utomhuspooler nämndes! 

#allaälskarattbada 

  

 
Dagens parkeringsvakt den 10 augusti, Emma Persson. Mästare 

på kortautomaten. 
 

Dagens parkeringshopp, Elias Holm och Olivia 

Bolin-Solbad Inte direkt någon rusningstrafik 

för våra simhoppare i det molniga vädret den 3 

augusti.  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=777225159118682&set=gm.1760905800605191&type=3&ifg=1
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Utdelade Vandringspriser mm 2017 
 

 
 

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. 

Elias Lyth 

Nella Silfwergård 

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.  

Jesper Granath 

 

 
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. 

Hedda Sköld 

 
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. 

Jack Sjöberg 

Mia Samuelsson 

 
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 

Elias Lyth 

 
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 Cederqvist  och  

Nella Silfwergård 

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 

(ingen 

pojke utses 

2017) 

 
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. 

 

 
Tord Thuresson och Nella Silfwergård 

 

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. 

 
  Elof Kjellberg Olofsson, Erika Strömbeck, 

Matilda Johansson Livia Bjuresten 

Totalhälsans 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Presentkort Strövet 

För goda insatser som ledare i de 

yngre simgrupperna. 
Sofie Kleberg 

Amanda 

Johansson 

Olivia Bolin-

Solblad 
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Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

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.  

 
  Ella Ekepil, Walter Pettersson, Jessika 

Wiklund, Anton Höglund, Oliver 

Höglund, Hannes Vigström, Alfred 

Sippmanne, Karl Hedin, Emma 

Persson, Malte Lyth 

WSS 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Biljett Länsteatern 

För exceptionellt goda insatser i 

föreningens medlemsarbete och 

medlemskontakter. 

För goda och livsviktiga insatser i 

föreningens integrationsarbete. 

 

Elsie Nordström 

och 

Birgitta Falck 

 

 
Totalhälsans 

uppmuntringspris 

För goda insatser 

 

Presentkort Strövet 

För goda insatser som ordförande i 

Simkommittén med värdefulla 

insatser kring utveckling och 

förnyelse av föreningen för klubbens 

bästa framtid som genom sitt goda 

arbete både avlastar styrelsen med 

operativa arbetsinsatser. 

Victoria Sjöberg 

 

 
Joda Bars 

uppmuntringspriser 

 

Presentkort Joda Bar 

För goda insatser som ledare i de 

äldre simgrupperna. 

 

Nickas 

Sköld och 

Jacob 

Werner 

 
Clarion Wisby 

Hotells 

uppmuntringspriser 

Frukostvoucher för 

två personer 

För goda insatser med att hantera 

föreningens utmärkelser samt 

värdefulla insatser mellan WSS och 

Gotlands Idrottshistoriska förening 

inklusive föreningens 

motionsverksamhet genom 

Morgonbadarna. 

Kjellåke 

Nordström 

 

 
Clarion Wisby 

Hotells 

uppmuntringspriser 

Frukostvoucher för 

två personer 

För goda insatser med att hantera 

föreningens ekonomi och andra 

viktiga kassörsfrågor. 

Magnus Frid 

 

 
 

Tack även till Landshypotek Bank för give aways som delades ut till simmarna under tävlingen.  
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Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

Clarion Wisby 

Hotells 

uppmuntringspriser 

Frukostvoucher för 

två personer 

För uppskattade insatser med årets 

stämningsfulla Luciafirande 
Camilla Bergman 

 
Clarion Wisby 

Hotells 

uppmuntringspriser 

Frukostvoucher för 

två personer 

För goda insatser med 

funktionärsarbetet i föreningen samt 

värdefulla insatser i samband med 

söndagarnas simskolegrupper. 

 

Eva Sandin 

 

 
Butik Makalös i 

Visby 

uppmuntringspris 

 

För goda insatser med 

föräldrakontakter, 

närvarorapportering mm i 

föreningens simhoppsverksamhet. 

Petra Wate 

Ulla Brattström 

 

 
WSS 

uppmuntringspris 

Biljett Idrottsgalan 

För goda insatser med 

föräldrakommittén och med 

kioskarbetet i samband med våra 

hemmatävlingar 

Ann-Louice 

Pettersson och 

Susanne 

Rosengren 

  
Peter Asp 

ledarstipendium 

2017  

Björn har med stort engagemang 

deltagit i ett flertal aktiviteter som 

WSS haft under många år. NetWest 

Island Games – Ö-Spelen 2017 på 

Gotland var inget undantag. Björn 

var simningens ”Spindelman” i detta 

spel och genomförde detta, samt har 

genomfört alla övriga uppdrag, med 

den äran 

Björn Kahl  

 
 

Tord har under flera decennier varit 

WSS fixare. Det är inte mycket som 

är omöjligt för Tord. Han har 

förutom den egna simningen haft 

mycket stor del i många evenemang 

och löst både praktiska och teoretiska 

ting på ett bra sätt. Numera har han 

dessutom traktor!  

Tord Thuresson 

 

 

 

 

 

 

 

Nicklas Sköld skötte 

prisutdelningen  

med bravur! 

Ordförande  

Lena Johansson  

tackade för 2017 
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Försäljningar 
Även i år har vi haft försäljning av ljus, Idrottsrabatthäften och julkalendrar. Vi uppmuntrar er till 

en diskussion hemma. Vill vår förening kunna fortsätta ge våra ungdomar möjlighet att delta i en 

breddverksamhet eller ska vi bara satsa på simskoleundervisning för yngre barn? 

Hur viktiga är t.ex. fastlandstävlingarna för din ungdom? Har ni idéer på andra 

intäktskällor eller fördelning av nödvändiga medlemsinsatser? Diskutera! Dela 

med er av era tankar därhemma så att den styrelse som vi som medlemmar valt 

får veta att man jobbar mot rätt mål!  

Genomförda aktiviteter 2017 och planerade aktiviteter 2018 

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

Svenska spel (Gräsroten)                

Idrottsel GEAB                

Idrottshäften                

Tofta parkering                

Utomhusbad                

Bingolotto JUL              

Ljus              

Städning Tofta camping             

 

I år fick vi hjälp från Gotlands Idrottsförbund/SISU att städa utebaden, det innebar att vi 

medlemmar slapp fixa med det. Fokus på årets arbetsinsats var istället städuppdraget på Tofta 

camping. Tack alla ni som deltog i årets 

krattning på Tofta Camping. Det var ett 

härligt gäng i vårvärmen, men vi hade 

hoppats på större föräldramedverkan. 

Våra ungdomar som deltar i föreningens bredd-

verksamhet från ME och uppåt är er evigt tacksamma. 

När våra ungdomar åker på fastlandstävlingar står 

föreningen för 2/3-delar av kostnaden. Det betyder att 

livsnerven i föreningens ekonomi är intäkter från 

Utomhusbaden, Toftaparkeringen och andra aktiviteter 

som t.ex. krattningsarbetet. Utan dom intäkterna kan vi 

inte ge våra ungdomar möjligheten att få utöva sin simidrott. 

Vissa tävlar väldigt ofta, vissa tävlar bara några få gånger per 

år. Våra ledare (och föräldrar) ställer upp på sin fritid under 

många helger per år för att följa med våra ungdomar och låta 

dom utvecklas både som simidrottare men lika mycket som 

personer. Om du som förälder har varit med på någon 

fastlandstävling så vet du vilken enorm fin kamratskap detta 

ger, hur fantastiskt kul ungdomarna har, vilken lust tävlingarna 

ger för den vardagliga träningsmotivationen, och som sagt inte 

minst hur mycket dom utvecklas. 
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Verksamhetsplan 2018 - Föreningsarbete 
 
Månad ev. datum / aktivitet  
Januari  Upptakt, Terminsstart  
 LOK-stöd redovisning 25/2   
 Resebidrags redovisning 15/1  
 Fakturering vårterminen  
 Bokning av hallar sommarsäsong 31/1  
 Annons sommarjobbare  
 Årsredovisning/Årsbokslut föregående år.  
 
Februari Årsberättelse klar 3v före årsmötet  
 Planera tävlingsansökningar inför nästkommande år  
 Inbjudningar egna tävlingar  
 Plattformsutbildning del 1 (17/2) 
 Påminnelse Fakturering vårterminen  
 Driftsavtal klart samt påbörja planera utomhusbadsäsongen  
 Delta i tränarutbildning Baskurs Simhopp  
 Genomgång med revisor, samt underlag till årsberättelse  
 Sista ansökningsdag sommarjobb (28/2) 
 
Mars Årsmöte 21/3  
 Plattformsutbildning del 2 (24/3)  
 Planera schema Toftaparkeringen (förutsatt att vi får avtalet)  
 Planera terminsavslutning  
 Annonsera och öppna anmälning för sommarens simskolor 
 Anställningsavtal klara med sommarjobbare  
 Förberedelser för Sommarens Simskola  
 Ansökan bassängtider nästa läsår 31/3  
 Delta på årsmöte Stockholms Simförbund 21/3 
 Planera Scandic Swim 
 
April Utvärdering/Intresseförfrågan i grupperna inför nästa läsår  
 Utskick arbetsschema Utomhusbaden  
 Utskick arbetsschema Toftaparkeringen (förutsatt att vi får avtalet)  
 Avstämning Utebaden med Gotlandshem 
 Iordningställa utomhusbaden  
 Delta på årsmöte Svenska Simförbundet (21-22/4, Linköping) 
 Planera Peter Asp Swim 
 Ekonomiavstämning Q1 
 Utvärdering grupper, sammanställning, Ledarträff   
 
Maj Budgetuppföljning, rev av höstens tävlingar  
 Planering av grupper inför hösten  
 Öppna förtursanmälan höstens simskolor  
 Ansöka om medel från Idrottslyftet   
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Juni  Utskick till simmarna och hopparna för kommande läsår 
Scandic Swim 16-17/6  
Ev. simhoppsläger på Gotland med Stockholmsdistriktets klubbar 
Intro sommarjobbarna med kortare utbildning i livräddning/HLR  
Öppna utomhusbaden (18/6) 
Öppna allmän anmälan höstens simskolor 

Juli Deltagande på Idrottens Dag, Almedalen 4/7 
 Resebidrag redovisning 15/7   

 Ekonomiavstämning Q2 

 
Augusti Upptakt för samtliga Ledare, kommittéer, Styrelse o Anställda   
 Stänga utomhusbaden 19/8 
 LOK-stöd redovisning 25/8  
 
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 
 Utlandsläger 
 
November  Budgetarbete klart för nästkommande år  
 Se över tränare/grupp och skriva överenskommelser  
 Öppna förtursanmälan vårens simskolor  
 Utse pristagare statuter Gotlandsmästerkapen 
 Utse nominerade och pristagare till Peter Asp stipendiet 
 Samla in uppmuntringspriser till Gotlandsmästerskapen 
 
December Utskick till simmarna för kommande termin  
 Öppna allmän anmälan vårens simskolor 
 Gotlandsmästerskapen/Lucia 8/12  
 Terminsavslutning  
 Rapportering närvaro grupper, ledare  
 Utvärdering grupper, sammanställning, Ledarträff   
 Skicka in ev. motioner till Simförbundets årsmöte 

 

Tävlingsplanering Simning 2018 
Alla planerade tävlingar för 2018, såväl simtävlingar som simhoppstävlingar finns presenterade 

på föreningens hemsida.  

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjftomag6LSAhWF3SwKHX1mAT4QjRwIBw&url=http://www.angelholmhelsingborgairport.se/Pa-flygplatsen/Parkering/Charterparkering/&bvm=bv.147448319,d.bGg&psig=AFQjCNFBz6K9jemgJctPEU4fZIT1RlYrww&ust=1487795162835583
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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 

 

Utbildningar 2019 

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. Vi kommer skapa ett Ungdomsråd för ökad delaktighet. 

 

Fokusområden 2018 

Likt tidigare år kommer styrelsen att jobba med utvalda fokusområden, baserade på de frågor som 

vi som medlemmar tycker är viktiga. På sista medlemsmötet i december 2017, där 60-talet 

ungdomar och föräldrar deltog, avslutade vi med att fråga ”Vilka frågor för 2018 tycker DU är 

viktiga?”. Så här blev resultatet (ord med störst textstil är det som flest personer svarat): 

På topp-tre-listan hittar vi ny simanläggning, utlandsläger/träningsläger samt kamratskap/sociala 

aktiviteter. Vi kommer även behöva jobba mer med intäktssidan för att bibehålla vår ekonomi i 

balans. 2018 kommer vi även att byta samarbetspartner för våra 

klubbkläder, i en strävan till att kunna erbjuda lägre priser med 

bibehållen god kvalitet samt ett större utbud så att våra simungdomar 

med stolthet kan representera föreningen både i vardagen och på resor.  
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Ekonomisk berättelse 
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Budgetförslag 

  
Budget 

2018 
Budget 

Förening 
Budget 

Sim och Bad 

S:a Intäkter 3 196 950 2 129 950 1 067 000 

S:a kostnader 3 194 095 2 213 775 980 320 

Resultat 2 855 -83 825 86 680 
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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!! 

Ert stöd bidrar till en värdefull utveckling för våra gotländska barn och ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biostaden 

Borgen 

 

 

 
Godmans Biluthyrning AB 
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Stöd din favoritklubb Wisby SS genom att göra aktiva val hos våra sponsorer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Ska du köpa ny bil? Välkommen att 
titta, provköra eller bara prata bil 
hos Ford Lundins Bil, som ser till att 
våra ungdomar åker säkert till 
tävlingar och läger på fastlandet.  

 

<

GÖR ETT 

AKTIVT VAL! 
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Wisby Simsällskap är en ideell förening utan vinstintresse.  

För att fortsätta bedriva ungdomsverksamhet för alla önskar vi hålla nere terminsavgifter och 

avgifter för tävlingar och resor. Då är sponsring viktig och t.o.m. avgörande.  

Var med och möjliggör ett fortsatt högt deltagande på distriktstävlingarna. Resorna tar stora 

resurser för klubben. Ditt bidrag gör skillnad!  

Med ditt stöd får vi så många barn & ungdomar som möjligt att bli simkunniga. En livförsäkring 

för Gotland.  

Stöd vår verksamhet och exponera samtidigt ditt företag för Gotland och fastlandet. Skyltar på 

baden synliggör inte bara ditt företag på de välbesökta tävlingarna utan för samtliga badare & 

motionssimmare på allmänbadet samt klubbens simträningar. Solbergabadet har över 50 000 

besökare per år. En mycket stor exponering. 

 

 
 

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

  

mailto:info@wisbysim.se
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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 
En ideell förening som Wisby Simsällskap har hela sin styrka och sitt värde i de personer som 

bidrar med sin tid och sitt engagemang för att vi ska kunna erbjuda livsnödvändig, rolig och 

utvecklande simidrott för barn och ungdomar samt bra träning för vuxna. 

Även om vi är en idrottsförening handlar det vi behöver göra i förenings- 

verksamhet inte bara om prestationer på det idrottsliga planet. För att bli 

en framgångsrik och välmående idrottsförening finns det mycket som 

krävs runt omkring. Till detta behövs en engagerad styrelse, hängivna 

ledare och andra funktioner för att hålla samman föreningen och ge alla 

ideella hjältar förutsättningar att utföra sina uppgifter och kunna bidra på 

bästa sätt. Vi vill hylla alla, även de som inte får stå på någon prispall. Vi 

ställer oss upp, tar av hatten, blåser fanfar på trumpet och hissar fanorna 

för er som inte uppmärksammats med medaljer, plaketter, ära och 

berömmelse. Ni som inte omnämns ska veta att utan er skulle föreningens 

verksamhet inte fungera. Vi skulle ha färre simkunniga barn på Gotland. 

Vi skulle ha sämre möjligheter att låta våra simidrottsungdomar utvecklas 

som individer och hålla på med det dom tycker är allra roligast. Ett stort, 

varmt tack riktas till alla som bidragit till vår verksamhet! 

2017 har varit ett fantastiskt bra år i föreningen. Med denna verksamhets-

berättelse vill styrelsen framföra sitt tack till alla som gjort det möjligt att 

genomföra alla aktiviteter samt till alla medlemmar som visat sin 

uppskattning för det arbete som lagts ner under året. 

Extra TACK till våra eldsjälar! 
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