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Så bytte vi årtusende och hoppades att 

alla våra förväntningar skulle 

uppfyllas. Vi kan nog säga, att det 

blev en nytändning när vi åter kunde 

inta nygamla Solbergabadet. Skönt var 

det i alla fall att slippa resorna till 

andra badhus för att kunna genomföra 

nödvändig träning. Vi har fått en 

kalasstart med många simmare och 

många föräldrar och övriga supporters 

som hjälpt oss att gå vidare. Alla går 

inte, utan många  simmar vidare. 

När vi ser tillbaka på året som gått kan 

man tro att vi aldrig har haft  ”time 

out” ett helt år. Många vill, många 

kan, många gör. Mitt i allt ihop (om 

nu ett årsskifte är mitt i allt ihop) så 

måste man göra en verksamhetsbe- 

rättelse. Den är ju inte bara ett 

dokument över gångna tider, utan i 

minst lika hög grad en handling på 

pränt som visar den målsättning man 

har för ögonen. Här gäller Bingo-

Lasses devis: Om Ni vill, vågar och 

kan.  

Huvudansvaret för denna publikation 

har Kjellåke och Elsie Nordström haft. 
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 
År 2000 1999 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal medlemmar 287 166 453 - 377 

varav  betalande 255 149 404 89,1 % 366 

varav under 12 år 79 55 134 29,6 % 106 

varav under 26 år 130 88 218 48,1 % 199 

varav  5-7 år 23 22 45 9,9 % 29 

varav 5-20 år 126 79 205 45,3 % 188 

varav 5-25 år 130 88 218 48,1 % 198 

varav 7-20 år 125 84 209 46,1 % 177 

varav 7-25 år 117 76 193 42,6 % 187 

          varav 12-25 år 51 33 84 18,5 % 93 

             varav över 25 år 125 61 186 41,0 % 177 

betalande > 20 år 145 60 205 45,3 % 177 

betalande 7-20 år 125 84 209 46,1 % 177 

 

Medlemsredovisning 

aktiva medlemmar 
År 2000 1999 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal aktiva medlemmar 169 81 250 55,2 % 115 

varav under 12 år 74 51 125 27,6 % 72 

varav under 26 år 98 68 166 36,6 % 113 

varav 5-7 år 22 21 43 9,4 % 24 

varav 5-20 år 98 67 165 36,4 % 110 

varav 5-25 år 98 68 166 36,6 % 112 

varav 7-20 år 85 57 142 31,3 % 99 

varav 7-25 år 85 57 142 31,3 % 101 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 
VT HT 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 
Elit 6 9 15 7 7 14 

Medley 6 5 11 15 4 19 

Ryggsim 15 4 19 25 19 44 

Uppstickarna 9 2 11 14 7 21 

Sim o Lek 1 8 9 25 20 45 

Plask o Lek 10 5 15 9 13 22 

Handikappgrupp 2 2 4 2 2 4 

Simundervisning för vuxna  0 0 0 7 5 12 

Späckhuggarna (vuxensim) 0 0 0 8 6 14 

Vattengymnastik 0 0 0 63 0 63 

SUMMA DELTAGARE: 49 35 84 175 83 258 

Antal träningsgrupper   10   19 
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Medlemsrekrytering och statistik 
 

 

Medlemsantalet har glädjande nog 

åter stigit. Antalet medlemmar vid 

årsskiftet slutade på 453 mot 377 

året innan. En ökning med 20% ser 

vi mycket positivt på. En av anled- 

ningarna är naturligtvis återkomsten 

till Solberga med ökad tillgång till 

träningstider. En annan orsak är att 

intresset för simning ökat i takt med 

alla framgångar som svensk simning 

fått uppleva de senaste åren. Kan vi 

framöver hålla en ökningstakt på 

mellan 5-10% så måste vi vara nöjda  

Ökat medlemsantal genererar oftast i 

merintäkter. Fler kan engagera sig, 

vilket medför, att det går att ordna flera inkomstgivande aktiviteter. Även om vi delvis befinner oss 

i en sned ålderstrappa, så ser vi med tillförsikt 

framåt. Det tar tid, kanske 4-5 år innan man 

byggt upp den verksamhet som rådde när vi 

hade högkonjunktur. Med facit i hand, kan vi 

med viss förvåning konstatera, att ”återhämt- 

ning” till normala förhållanden gått förhållan-

devis bra. 

 

Vad gäller sammankomster, så är år 2000 inte 

representativt för vår verksamhet. Vi kunde först 

under hösten 2000 tillgodoräkna oss det antal 

aktiviteter som är bidragsgrundande. Redovisning sker med viss eftersläpning.  

Året 2001 ser positivt ut. 
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Utbildning, 

föreläsningar mm 
 
Utbildning, överallt pratar man om 

utbildning, med rätta. Men vad  har 

vi gjort? Tyvärr måste vi än en gång 

säga, att vi inte har levt upp till våra 

egna målsättningar. För att hitta 

något att skylla på (för det måste 

man) så har nästan all energi 

förbrukats på att bygga upp den 

verksamhet som vi hade innan 

Solbergas stängning. Ledare, tränare 

och simmare har haft fullt upp om 

man säger så. Vi fick en nytändning 

som ingen kunde ana. Att den skulle 

komma visste vi, men inte så fort. 

Vi lovar, att det är sista gången vi 

använder det stackars Solbergabadet 

som ursäkt för något negativt.  

Helt utan kunskapslyft har vi trots 

allt inte varit. Internt har vi arbetat 

med många frågor utan att ha givna 

koncept och bestämda föreläsare. 

De föreslagna föreläsningar som 

funnits i GI/SISU:s utbud har varit 

bra, men inte riktigt passat oss i tid 

och rum.  

Om livet är en skola, så måste det 

innebära att varje dag tillför oss 

något nytt och spännande. Det 

händer ju något varje dag och om då 

vi är mitt i händelserna, så kan man 

inte undgå att påverkas. Enkelt eller 

hur? 

Vilket som är bäst, det skrivna eller 

det sagda ordet, kan man hela tiden 

fundera över. 

Lyssna = Lära 

Lära = Kunskap 

Kunskap = Förkovring 

Förkovring = Arbete 

Arbete = Uppoffring 

Uppoffring = Planering 

Planering = Livskvalité 

Livskvalité = Må bra 

Må bra = Hälsa 

Hälsa ofta ! 

 

Träning och …… 
 
Träning (puh), träning (yes), träning 

(OK), träning är ett måste för att bli 

bra. Det går inte att hoppa över 

träning och tro att man hänger med 

(eller ihop). Blod, svett och tårar är det 

som gäller överallt och framförallt för 

att bli ännu bättre. Alla mår bra av 

träning och då kan man undra varför 

det tar emot ibland. Alla vill ju må bra 

och då borde träning vara lika 

naturligt som att äta frukost.  

Vi har många unga simmare som är 

mycket ambitiösa och lägger ner 

många timmar varje vecka på träning. 

Inte bara i simbassängen, utan med allt 

annat såsom läxläsning mm. 

Det finns fler viktiga ingredienser som 

måste till för att kunna utföra 

meningsfull träning. 

1. Simmare 

2. Ledare 

3. Badtider 

4. Pengar? 

5. Föräldrar 

6. Tränare x) 

x) Vi har i WSS många härliga tränare 

som hjälper oss och Er att bli ”bättre 

människor”. Till Er alla från oss alla 

ett stort Tack. 

 

År 2001 stundar ett nytt Island Games. 

Denna gång på Isle of Man. Nu gäller 

det att inte bara träna för denna 

tävling, utan för andra kommande 

utmaningar. 

 

Isle of Man 2001 
Tiden för nästa NWIG på the Isle of 

Man närmar sig snabbt! Snart är det 

bara ett halvår kvar. Här följer lite 

information om ön samt om hur vi har 

tänkt oss uttagningen av truppen. 

Isle of Man är belägen i irländska sjön 

mittemellan Irland och Skottland och 

är 5 mil lång och 2 mil som bredast. 

Ön har goda förbindelser med 

fastlandet både med färjor och flyg. 

Det bor cirka 60.000 människor på ön 

varav cirka 20.000 i huvudstaden som 

heter Douglas. 

Vi var ett antal s.k Team managers 

från olika idrotter som besökte ön i 

somras. Vi fann en lagom stor, vacker, 

grön och kuperad ö, som ju mest är 

känd för sina TT-tävlingar på 

motorcykel men även med bilar. Vi 

besökte alla aktuella platser runt om 

på ön och helt klart kommer det att bli 

fina och välorganiserade spel på alla 

dessa fina arenor. 

Huvudorten är som sagt Douglas 

och där the National Sports Centre 

där invigningen kommer att äga rum 

och även sporter som friidrott, 

basket, fotboll, bordtennis och 

simning. NSC är en fantastisk 

anläggning, tänk om vi hade haft 

något liknande på Gotland! 

Simarenan är 25 meter lång med 8 

banor och 1.80 m djup överallt. Det 

finns plats för 500 simmare vid 

arenan och 200 åskådare på 

läktaren. NSC är belägen en bra bit 

ifrån vårt hotell, men det kommer 

att gå bussar från strandpromenaden 

en gång i halvtimmen minst.  

Det finns inte något hotell som kan 

inhysa hela gotlandstruppen på cirka 

150 deltagare, så därför har vi sett ut 

ett antal små hotell med plats för 10-

40 gäster i varje. Jag har utsett 

Guest House ARDLUI till 

simmarnas högkvarter. Här finns 

plats för 12-14 gäster och är beläget 

vid Hutchington Square där alla de 

andra s.k gotlandshotellen ligger. 

ARDLUI har dessutom havsutsikt. 

Nog så viktigt för simmare! Alla 

hotellen påminner om Faulty 

Towers, ni vet det hotell där John 

Cleese dominerade på TV. Vi 

kommer att bo cirka 500 meter från 

stadens centrum, som är en lång 

affärsgågata med mängder av 

småaffärer, pubar och restauranger. 

Parallellt med affärsgatan ligger 

strandpromenaden där de berömda 

hästspårvagnarna travar fram. Det 

finns mycket att se och uppleva på 

the Isle of Man.  

Vi har preliminärbokat ett plan med 

plats för 134 passagerare. Avgång 

från Visby lördag fm den 7 juli. 

Planet går direkt till Douglas och tar 

cirka 2,5 timmar. Invigningen av 

spelen äger rum på kvällen så vi har 

gott om tid. Söndagen den 8 juli får 

vi tid att träna i bassängen och 

måndag till torsdag är det tävlingar 

med försök mellan klockan 10.30 

och 13.30. finalerna går mellan 

klockan 18.30 och 21.30. Insimning 

en timme före varje pass. Fredagen 

är fridag med tillfälle att titta 
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närmare på ön eller på någon 

tävling, fredag kväll är avslutningen 

men också ett stort avskedsparty och 

på lördag fm går planet åter till 

Gotland och Visby.  

Truppen tas ut senast den 7 maj av 

Gotlands Simförbund i samråd med 

de olika tränarna. Vi räknar med 

cirka 10 simmare. Stor träningsflit 

krävs och det med kvalité. Det krävs 

även att man klarar av att träna, resa 

och bo tillsammans med andra 

simmare och ledare, dessutom 

deltagande i de olika tävlingarna 

som finns fram till NWIG.  

Priset för de deltagande kommer att 

ligga mellan 7-8000 kronor. Vi får 

se hur mycket varje klubb kan satsa. 

Väl mött på the Isle of Man! Vi 

skall väl försöka ta minst lika många 

medaljer som senast i Hemse, eller 

hur? 

Leif Söderdahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattengymnastik 
Denna form av gymnastiska 

övningar har en given plats i vår 

verksamhet. Allt fler söker sig till 

detta. Begränsningar ligger i vettiga 

badtider och att få tillräckligt med 

ledare som vecka efter vecka orkar 

hålla igång de badande vännerna 

(inte DBW, eller varför inte?). Det 

är inte någon tillfällighet att denna 

benämning sammanfaller. 

Tack till Monica och hennes 

medhjälpare för goda insatser. 

 

Konstsim 
Nja. Här ligger vi lite lågt f.n. Men en 

vacker dag är vi där igen. Det är 

konstigt, men vissa saker går i vågor 

så fort man har med vatten att göra. 

Bassäng har vi, vatten har vi, men inga 

konstsimmare. Vi väntar på 

nytändning. 

 

Simskola för vuxna 
Här har vi fått aktivitet igen. Åsa P 

och Jenny E ställer sina kunskaper och 

erfarenheter till förfogande på ett 

förtjänstfullt sätt. Tack för detta, Ni 

gör en stor insats. 

 

Handikappgruppen 
Även här har vi kämpar. Inte bara 

simmare, utan även föräldrar och våra 

tränare. Duktiga ungdomar och ledare 

gör, att ingen behöver känna sig 

handikappad. Varje måndag har de 

varit i Romabadet och genomfört sina 

övningar. Johnny + Anna = sant. Sant 

vad gäller att de är tränare för denna 

lilla, men ack så ambitiösa grupp. 

Tack och hej, leverpastej. 

 

Nybörjargrupper 
Efter att ha haft stillestånd, vad gäller 

nyintagning i grupperna under tiden vi 

var i Roma, så hände det lite på den 

fronten när vi kom tillbaka till 

Solbergabadet till hösten 2000. 

Vi kunde fylla på nya från den digra 

väntelistan. Det blev cirka 70 st som 

fick komma med. Dessutom hade vi  

ett antal som hade stått över, under 

den tid då vi var i Roma och som ville 

vara med nu, när vi kom tillbaka till 

Solberga. Vi har nu fyra grupper på 

lördagarna och fem grupper på 

söndagarna. Väntelistan uppgår ändå 

till cirka 170 st, det ringer ständigt 

föräldrar som vill ha med sina barn. 

Ledare för våra grupper är nya och 

gamla simmare i olika åldrar samt en 

del föräldrar. Tack för att Ni ställer 

upp. 

 Elsie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2000 
Vi kan med glädje konstatera, att 

vår verksamhet åter fått ordentligt 

med luft under vingarna. Det finns 

ju flygfisk, så varför inte! Med facit 

i hand ser vi att duktiga ungdomar 

kan om de vill. Resultaten kommer 

som ett brev på posten, vilket gläder 

inte minst en gammal brevbärare 

som Leif. Jakten på gamla rekord 

har åter tagit fart. Ingenting är 

omöjligt, det kan bara ta olika lång 

tid. 
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Tävlingar, läger mm 

För att börja med det lättaste, så 

presenterar vi årets upplevelse på 

Rhodos, dit vi hade förlagt 

träningslägret. Denna resumé har 

sammanställts av ledare (Eva) och 

några simmare. Egna upplevelser 

och egna ord är den bästa formen 

för att få fram hur det egentligen 

var. 

 

Träningsläger på Rhodos 
Efter flera månaders planering var 

det dags för Gotland Swimteam att 

åka på träningsläger. Söndagen den 

15 okt 2000 kl 08.00 samlades 

förväntansfulla simmare, tränare och 

ledare vid hamnterminalen i Visby, 

för att ta snabbfärjan till 

Nynäshamn, buss till Arlanda och 

flyg till Rhodos. 

Vi anlände till den grekiska turistön 

efter midnatt och hälsades välkomna 

på flygplatsen av Jannis Tsakalou     

-Irinis pappa- och Michailidis Takis 

från Island Games-kontoret. 

Inkvartering skedde på hotell Coral i 

14 dubbelrum och två trebäddsrum. 

Hotellet ligger precis vid stranden, 

så en del av simmarna kunde ej låta 

bli att pröva på ett havsbad klockan 

tre denna första natt. 

Simbassängen som vi skulle träna i 

ligger ca 700 meter från hotellet. 

Det var en 25-metersbassäng med 

åtta banor, utomhus, alldeles vid 

havet och med en vattentemp på 24-

25 grader, så våra simmare frös. 

Träningspassen i bassängen var 

mellan kl 10-12 och 16-18. 

Dessutom var det ”fysträning” vissa 

dagar innan frukost och vissa dagar 

efter kl 18. Det träningspass som de 

flesta troligtvis minns mest är nog 

100 gånger 100 meter, vilket 

avverkades på fredag förmiddag. Ett 

aerobicpass utfördes på 

bassängkanten tisdagkväll i 

strålkastarbelysning. Detta tyckte 

många var roligt. 

Maten är viktig på träningsläger. 

Frukost intogs dagligen på hotellet 

och bestod av hårdkokta ägg, kaffe, 

the, choklad, juice, bröd med pålägg 

t.ex ost, skinka, marmelad och som 

avslutning en sockerkaka. Lunch 

och middag åt vi på restaurang 

Victoria, beläget nära både hotell och 

simbassäng. De hade trevlig personal 

och vi fick god mat med stora 

portioner. Vi prövade på en del 

grekiska rätter. Jannis hjälpte oss att 

hitta detta fina ställe. 

Onsdagen var träningsfri. Vi hyrde en 

buss och gjorde en rundtur på ön. 

Första stopp var Kamiros, Rhodos 

”Pompeji”, som var en av tre städer, 

som fanns ursprungligen på ön. Vi 

åkte till Lindos, där en del tog en 

ridtur på åsna och andra gick uppför 

berget, för att besöka stadens 

acropolis. Utflykten avslutades på en 

härlig sandstrand med bad, 

bananbåtar, snorkling och lekar på 

stranden och i vattnet till övriga 

badgästers förtjusning. 

På fredagskvällen hade vi en liten 

simtävling mot Rhodos norra 

simklubb, vilken Gotland vann. 

På lördagskvällen bjöds vi på 

grillkväll vid simbassängen 

tillsammans med Rhodossimmarna. På 

grillen lades hela småfiskar, bläckfisk 

(fiskad av Jan-Ove) och grillspett med 

kött. Denna sista kväll på Rhodos, 

prövade vi även på stadens nöjesliv, 

som startar efter klockan 23!  

Söndagen den 22 okt återvände 32 

trötta och nöjda gotlänningar till 

Sverige. 

Under vårt träningsläger hade vi stor 

hjälp av Jannis, Takis, Irini och 

vaktmästaren på badet –Manuel. 

 Eva Sandin 

 

Här kommer valda delar ur 

simmarnas sammanfattning av 

Rhodos-lägret: 
….Träningarna som styrdes av Picco, 

Cilla och Anna var bland det 

jobbigaste jag har gjort. Man visste 

hela tiden vad som väntade: 100-100. 

Den psykiska delen där var nog 

jobbigast. Efter två hundringar kom 

Filip med kommentaren ”98 st 

kvar”…. 

….Det var skitkul på Rhodos, speciellt 

för att det var första gången jag var 

utomlands, det var skoj när vi hade 

lediga dagen på Lindos och åkte 

båtarna …. 

….Jag tyckte det var roligt på 

Rhodos, fast jobbigt och det var kul 

med de där lekarna och stafetterna 

…. 

….Jag tyckte det var superkul på 

Rhodos. Jättebra träning. Det var 

mysigt. Hoppas vi gör om det någon 

gång …. 

….Jag tyckte det var jättekul men 

det var lite dåligt med tid mellan 

passen och dålig organisation. Man 

visste aldrig var vi skulle vara. 

Maten var jättebra och jag skulle 

gärna göra om det. Träningarna var 

också bra, men det skulle kunnat 

vara mer styrka…. 

….Lägret blev ett superläger. 

Simhallen låg på lagom avstånd 

från hotellet och restaurang 

Victoria blev ett perfekt matställe. 

Allt var mycket bra planerat. Något 

som jag saknade var bastu och 

varmt bassängvatten. Det fanns ju 

ingenting att göra åt detta. Men 

träningen fick bli ett vinterbad som 

man sällan glömmer…. 

….Mysig stämning i gruppen. För 

kort paus mellan passen. Bra utflykt, 

särskilt stranden. Roligt med Blue 

Lagoon, glass mm. Svårt med alla 

tider och samlingar. Kallt i vattnet 

(bassängen). Bra mat och boende. 

Bra att vi fick välja mat själv på 

kvällarna. Bra ledare. Ett 

minnesvärt läger…. 

 

 

Vi, dvs Elit-gruppen, skulle vilja 

tacka styrelsen för det här året. 

Tack för att ni fixade Rhodos-lägret 

och för alla tävlingar vi varit på! 

Och då menar vi också gotlands-

tävlingarna. Hade det inte varit för 

er så hade vi inte tränat så hårt som 

vi gör nu, t.ex morgonträningen. 

Tack för ett härligt år!   /Elit 

 

Första dagen i Nyköping 
Efter avslutad tävling åkte jag och 

Petra iväg till en prao-vecka i 

Nyköping. Framme vid internatet 

blev vi väl mottagna av ett gäng 

simmare. Rummen var bestämda 

och vi skyndade upp. Under 

videokvällen inne hos grannarna 

droppade allt fler simmare in. Den 

natten sov jag gott, som alla andra 
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nätter, men lite spänd inför 

morgondagen. Det blev måndag och 

därför den enda dagen utan 

morgonpass. Det var dags att gå till 

skolan. I Nyköping  finns det tvä 

gymnasieskolor. Beroende på 

programvalet blev det Gripenskolan 

för mig. Den ligger fem kilometer 

från hemmet.  

Efter en lång och lärorik dag var 

det snabba ryck till träningen för att 

hinna med den dagliga 

uppvärmningen bestående av 50 

armhävningar och 100 sit-ups. 

Simpassen var mer individuella än 

hemma, men uppbyggda på ungefär 

samma sätt. Jag tyckte själv att jag 

klarade av träningarna bra. Efter 

träningen var det bubbel och sedan 

mat i samlingsrummet. Jag ser helt 

klart fram emot att börja i Nyköping 

nästa termin!!! 

 Ida Sandin 000122 

 

Nedan följer ett axplock från 

några tävlingar som 

genomförts under året. När 

man summerar det hela börjar 

man undra hur alla orkar och 

hinner med träning, tävling, 

resor, skola, arbete, fritid mm. 

(Vem uppfann ordet fritid, när 

så få tycks använda det?). 

Vi kör igång! 

 

Långa pers 23.1.00 i Hemse 

Simmaråret började bra med många 

pers i Hemsebadet. Simmaråret 

förresten, det känns som detta år 

inte har någon början och inte något 

slut. Simmaråret (-en) går runt, runt 

liksom traktorhjulen i Smaklösas 

version. 

 

DM 12-13.2.00 Skåne 
Håkan deltog i en tävling i Skåne, 

när han var på besök hos släktingar. 

 

Malmö Open 12-13.2.00 
Fredagen den 11 febr var det dags! 

Årets Malmö Open. Vi startade, som 

sig bör för en simmartrupp från 

Gotland, på Gotland. Hyrde en 

minibuss och tog oss ned till 

hamnen för att fraktas över Östersjön 

till Oskarshamn och vidare till 

Malmö. Gänget i år bestod av två 

tränare och fyra förväntansfulla 

simmare: Anna Norberg, Johnny 

Nordström, Hans Thorén, Conny 

Nilsson, Anna Juhlin och Karin 

Lingwall. 

Vi tränare var väl inte fullt så 

begeistrade, då vi var visa av tidigare 

års arrangörsstrul i simhallen. Mot 

förmodan så blev det värre i år! Något 

som vi inte trodde var möjligt. Bland 

det värre var att priser delades ut till 

fel personer och även till simmare som 

enligt tidigare speakerinformation var 

diskade! Hur förklarar man det för 

simmarna som tror att de gjort allt 

rätt och dessutom gjort en bra tid och 

sedan får lämna tillbaka sitt pris. 

Övrigt då? Jo, vi bodde på samma 

hotell som vi brukar. Bra läge, bättre 

frukost och tränarrummet var bäst! Vi 

fick någon modell av lyxrum och det 

gjorde ju inte ont. Heder till Baltzar 

Hotell. 

Lördagkvällen var vi och åt på vår 

vanliga pizzeria. Tog oss sedan 

tillbaks till hotellet och åt lite chips 

och såg på TV. Söndagen var bara en 

halv tävlingsdag, så vi började åka 

mot Oskarshamn tidigt. På vägen hem 

passade vi på att besöka Magnus 

Nordström i Växjö, denna emigrant 

bland gotländska simmare. Han 

visade oss vägen till Mc Donalds, där 

vi beställde lite färdkost till de sista 12 

milen. 

Summering av tävlingshelgen: 

Struliga tävlingar (som vanligt), 

många personliga rekord och flera 

medaljplatser, bra hotell, smidig 

transport med egen buss, avslappning 

i Aqua-Kuls äventyrsbad och några 

personliga ägodelar som fick nya 

ägare. Som tur var övervägde de bra 

tillfällena de dåliga. 

Slutet gott – allting gott! 

 Johnny & Anna 

 

Korta pers 20.2.00 i Hemse 
86 nya personliga simrekord. Ja, så 

löd rubriken efter korta pers.tävlingen 

i Hemse. Petra Allestad lyckades sätta 

nytt klubbrekord. Det var en intern 

familjehistoria eftersom rekordet 

innehades av syrran Angelica. 

 

Sollentuna Simfestival  

25-26.3.00 
Sju simmare från WSS var i 

Sollentuna för att tävla. Bra resultat. 

 

Järfälla Nationella 15-

16.4.00 
Simmarna från Gotland var i helgen 

och tävlade i Jakobsberg. Det var 

andra året i rad som vi åkte dit för 

att under två dagar mäta våra krafter 

mot tufft stockholmsmotstånd. Detta 

är en tävling där alla simgrenarna 

står på programmet, även de längre 

frisimssträckorna 800 o 1500 meter 

och fyra lagsimssträckor för såväl 

damer som herrar. Trots ett, av 

sjukdom, decimerat antal simmare 

från Gotland blev vi till sist 13 

simmare som kom iväg. 

Hela truppen trivdes i detta hårdare 

motstånd och gjorde mycket bra 

ifrån sig vilket antalet nya 

personbästa skvallrar om, drygt 

varannan start gav ett nytt 

personbästa. 

Ida Sandin passade även på att sätta 

tre nya klubbrekord, på 100 

bröstsim med tiden 1.19.21, 800 

frisim med tiden 9.45.63 och på 400 

frisim med tiden 4.42.02. 

 

Ida, 14 år, hade nästan maximal 

utdelning på sina starter. Hon ställde 

upp i sju grenar och vann sex 

medaljer: 

100 m bröstsim   1.19.21    

(klubbrekord och silvermedalj) 

100 m fjärilsim   1.12.36    

(personbästa och bronsmedalj) 

800 m frisim       9.45.63    

(klubbrekord och GULDmedalj) 

50 m bröstsim       36.79    

(personbästa och silvermedalj) 

200 m fjärilsim   2.38.86    

(silvermedalj) 

400 m frisim       4.42.02    

(klubbrekord och GULDmedalj) 

50 m fjärilsim       32.80   

(sjundeplats) 

 

Ytterligare en GULDmedalj fick vi 

med oss hem. Jonas Persson vann i 

näst äldsta herrklassen 1500 m 

frisim på finfina tiden 17.40.03, nytt 
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personbästa. Det är den näst bästa 

tiden en gotlandssimmare gjort på 

många år och eftersom han bara är 

15 år skall tiden kunna putsas 

ytterligare när han och övriga 

visbysimmare får möjligheten att 

utöka träningen när Solbergabadet 

öppnas i maj igen.  

Jonas knep även en silvermedalj på 

400 m frisim på tiden 4.30.37. 

 

Irini Tsakalou vann också hon en 

silvermedalj på 400 m frisim på 

tiden 4.53.50. 

 

Lagkappssimning är alltid 

spännande. Efter Island Games i fjor 

sommar har det blivit en föryngring 

i simtruppen. Trots detta gjorde 

både herrar och damer fina tider. 

Damlaget i 4 x 50 m frisim gjorde 

en heroisk simning och var bara 

några sekunder från 

gotlandsrekordet. För besväret 

”fick” Maria Larsson (Hemse BK), 

Marléne Claesson (Hemse BK), 

Irini Tsakalou och Ida Sandin en 

mycket välförtjänt bronsmedalj med 

14 hundradelar tillgodo på 

Spårvägens lag. 

 

Alltså ett fantastiskt facit efter fyra 

simpass: 10 medaljer varav två guld, 

tre klubbrekord för Wisby SS och 

drygt 50 % personbästa. Det skall 

bli mycket spännande att se hur 

DM-tävlingarna i maj kommer att 

avlöpa. 

 Lars H 

 

Lång-DM 6.5.00 i Visby 
Lång-DM kunde med stor glädje 

anordnas i ”nya” Solbergabadet. 

Förväntningarna var naturligtvis 

stora och många såg fram emot fina 

träningsmöjligheter och bra 

tävlingsförhållanden. Bra resultat 

och sägas kan att Jonas Persson 

vann 1500 m fritt med tiden 

17.39.99 och dessutom kvalificerade 

sig till USM. Petra Allestad vann 

sina 800 m fritt, dock inte på sin 

bästa tid. Vi hann också med en 

lagkapp 4x200 fritt för damer som 

avslutning. 

 

 

DM 13-14.5.00 i Visby 
DM-tävlingarna i Solberga visade med 

all tänkbar tydlighet att det åter är go i 

simmarna. Många pers blir det och 

många fina prestationer. Resultaten 

och DM-titlarna kryddas med poäng-

jakten. Årets distriktsmästare och 

resultaten från poängjakten redovisas 

på annan plats. Glädjande sattes det 

både klubbrekord och distriktsrekord. 

Bästa tjej blev Ida Sandin och bästa 

kille blev, inte oväntat, Mårten 

Hansson. Vi hoppas Mårten fortsätter 

med simningen efter lumpen, efter de 

satsningar som han gjort på sin sport. 

 

Neptuniaden 10-12.6.00 i 

Stockholm 
Två simmare från WSS deltog i denna 

tävling nämligen Jonas Persson och 

Ida Sandin. Bra placeringar igen. 

 

Sommarpers 17.6.00 i Visby 
Sommar med pers. Pe(ä)rs att simma 

när det är sommar. Nej, det är ingen 

pärs om man ser på resultaten. Många 

pressar sig lite extra när det är tävling. 

Simning är aktuell året om. Finns bara 

förutsättningarna så simmar man 

lugnt,  men fort. 

 

SUM-SIM Riks 14-16.7.00 i 

Malmö 
Jonas Persson, Ida Sandin WSS och 

Petra Allestad, Roma representerade 

Gotland i denna riksfinal. Återigen 

fina placeringar. Bara att gratulera. 

 

JSM 20-23.7.00 Landskrona 
Ida höll sig kvar i Skåne för att delta i 

JSM. En upplevelse att få vara med  

och delta bland de ”stora”. Bra gjort 

Ida. 

 

Dag o Daga personbästa-

tävling 16.9.00 i Visby 
Och, vadå? Många var undrande över 

namnet på ovanstående tävling. Leif 

hade lagt pannan i djupa veck och 

använt sig av almanackan för 

namnsättning. Så var det problemet 

löst. Nästa problem var konkurrensen 

med OS i Sidney. Problemet visade 

sig inte vara stort. Världsrekord i 

Sidney och flera personbästa i 

Solberga. Kan det bli bättre? Här 

tävlar man i samma sport på andra 

sidan jordklotet med samma 

grundförutsättning. Vatten + 

simmare = sant. 

 

Regionläger 15-17.9.00 i 

Uppsala 
Ida var där. Hedrande med sådana 

uttagningar. Vi bugar och bockar. 

 

Solberga Opening 7-8.10.00 

i Visby 
Personligt rekord på alla sträckor, 

två klubbrekord och ett 

distriktsrekord. Vem kan då leva 

upp till detta? Jo, bland andra, Ida. 

Hon och flera andra, hade stora 

framgångar vid denna tävling, som 

till stor del är Lars Hanssons 

förtjänst att den blivit av. Han har 

givetvis haft hjälp av många goda 

medhjälpare. Många fina resultat 

presterades under två dagar i 

oktober. På en del sträckor plockade 

man åtskilliga tiondelar. Vi satsar på 

en fortsättning på denna tävling med 

inbjudna lag från fastlandet. 

 

SUM-SIM Regionsfinal  

4-5.11.00 i Tyresö 
 Fem guld! 

 Två silver! 

 Två brons! 

 Sex nya gotländska rekord! 

Helt makalöst. Det är den bästa 

gotländska insatsen någonsin i en 

regionsfinal med deltagare från 

Stockholm och Gotland. Detta säger 

Picko Lindberg, tränare. 

 

Sjöhästen 12.11.00 i Hemse 
Milleniets första Sjöhästen stod det 

på inbjudan. Hemse BK har av 

tradition arrangerat denna 

ungdomstävling. Många sjöhästar 

pressar sig fram genom 

Hemsebadets inbjudande bassäng 

och sätter personliga rekord på 

löpande band. Flera av simmarna 

kommer vi att få träffa i andra 

simsammanhang längre fram. Bra 

tävling för kommande prövningar. 

 

 
Segern finns inom räckhåll 
för den som inte ger upp! 
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Fantomen Cup 18-19.11.00 i 

Stockholm 
Fortsatta framgångar för våra 

gotländska simmare. Ida Sandin, 

Jonas Person och Petra Allestad har 

kvalificerat sig till ungdoms-SM i 

Göteborg. Fantomen Cup är en stor 

tävling med simmare från hela 

landet och med deltagare även från 

Norge och Finland. Man deltog i 57 

sträckor och man slog 27 personliga 

rekord. Starkt gjort. Gotländsk 

simning har flyt för närvarande. 

Mönstringen till Island Games har 

inletts. 

 

Simiaden 25.11.00 i Roma 
Här står Roma och WSS som 

arrangör. Tävlingen är för de yngre 

simmarna och genomförs över hela 

landet. Resultaten sammanställes 

och sedan får man fram vem som 

går till riksfinal. Spännande alltså. 

Även här raderas gamla 

personbästatider ut. 

 

SUM-SIM Riksfinal  

25-26.11.00 i Göteborg 
Inga medaljer på riksfinalen, men hela 

sex nya Gotlandsrekord. 

Petra 200  fritt, 200  rygg och 800  

fritt.  

Ida tog sina rekord på 200 medley, 

100 bröst och 400 medley.   

Jonas klarade av att sätta sitt 

personliga på 1500 fritt. 

Det är stenhård konkurrens och till 

riksfinalen går de 16 bästa i landet i 

varje gren. Gotland hävdar sig bra i 

nationell konkurrens. 

 

JSM 30.11-3.12.00 i 

Stockholm 
Ida och Petra var åter på tapeten. 

Duktiga tjejer med goda 

förutsättningar. Förutom talang så är 

de mycket träningsvilliga, vilket ger 

resultat på sikt. Tiderna blev inte de 

bästa, men det är stort att vara med 

och slåss med de stora kanonerna. 

 

Juldoppet 17.12.00 i Visby 
Nu är julen här (nästan). Juldoppet 

genomförs som traditionen bjuder, 

mitt i julstöket. Tanken är att det 

skall vara en tävling av det lite 

lättsamma slaget. Men när 

simmarna kommer i vattnet kommer 

tävlingsinstinkten fram. Rekord på 

rekord staplas på varandra. Petra tog 

ännu ett gotlandsrekord på 50 rygg 

med tiden 32.54. Det var Jenny 

Ellebring som fick lämna ifrån sig 

det gamla. Denna tävling lockar 

även ”avlagda” simmare att utmana 

”ungtupparna”. Skön stämning och 

ett härligt avslut med simcupen, som 

avslutas med 200 meter medley. Där 

blev det dött lopp med TIO 

vinnare!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM-poängjakten eller Vem vill bli miljonär? 
Nej, miljonär blir man inte om man deltar i DM-poängjakten. Däremot kan man plocka hem 500 kronor i förstapris i 

den kombinerade DM-poängjakten och DM-plakettjakten. Det har blvit något av tradition och lockar numera många 

simmare till att delta i DM. Kul tycker vi och tror att simmarna verkligen satsar helhjärtat på detta. 

Så var det redovisningen av utfallet. 

 

Damer 
Ida Sandin  WSS 23 poäng 500:- 

Maria Funck  HBK 21   -”- 300:- 

Petra Allestad  RIF 21   -”- 300:- 

Maria Larsson  HBK (nu WSS) 18   -”- 200:- 

Angelica Allestad RIF 13   -”- 100:- 

 

Herrar 
Mårten Hansson WSS 25 poäng 500:- 

Håkan Hansson  WSS 19   -”- 300:- 

Jonas Persson  WSS 16   -”- 200:- 

Henrik Juhlin  WSS 15   -”- 100:- 

 

Så kan det gå. Vi hoppas att det blir en fortsättning på detta. Många sköna  

poäng och slantar att dela på. 
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WISBY SIMSÄLLSKAP         KLUBBREKORD 2000 
 

HERRAR   25-metersbana 
25 m fritt Johan Karlsson 0.11,60 DR 940312 

50 m fritt Mårten Hansson 0.24,53 DR 990701 

100 m fritt Mårten Hansson 0.54,11 DR 981121 

200 m fritt Tord Thuresson 1.56,75 DR 860413 

400 m fritt Tord Thuresson 4.11,64 DR 861101 

800 m fritt Tord Thuresson 8.40,50 DR 860222 

1500 m fritt Tord Thuresson 16.33,95 DR 860214 

4x50 m fritt Fredrik Persson, Magnus Nordström,Håkan Hansson, Mårten Hansson 1.41.09 DR 990629 

4x100 m fritt Fredrik Persson, Magnus Nordström,Håkan Hansson, Mårten Hansson 3.41,69 DR 990701 

4x200 m fritt Fredrik Persson, Håkan Hansson, Patrik Persson, Mårten Hansson 8.25,31 DR 980215 

50 m bröst Fredrik Ellebring 0.32,45 DR 940910 

100 m bröst Fredrik Ellebring 1.09,14 DR 940910 

200 m bröst Johan Rydquist 2.33,66 DR 861102 

50 m rygg Johan Karlsson 0.30,28  950513 

100 m rygg Johan Rydquist 1.03,70 DR 860614 

200 m rygg Johan Rydquist 2.17,31 DR 860201 

50 m fjäril Johan Karlsson 0.26,88 DR 931203 

100 m fjäril Fredrik Ellebring 1.00,18 DR 941209 

200 m fjäril Tord Thuresson 2.11,39 DR 860412 

100 m medley Fredrik Ellebring 1.03,40 DR 941121 

200 m medley Tord Thuresson 2.13,93 DR 860412 

400 m medley Tord Thuresson 4.40,29 DR 860125 

4x50 m medley Håkan Hansson, Frank Gustavsson,Magnus Nordström, Mårten Hansson 1.56,71 DR 990628 

4x100 m medley Magnus Nordström, Fredrik Ellebring,David Scholander, Johan Karlsson 4.18,90 DR 940122 

 

DAMER 25-metersbana 
25 m fritt Jenny Ellebring 0.12,84 DR 961221 

50 m fritt Jenny Ellebring 0.27,58 DR 940313 

100 m fritt Ida Sandin 1.01,20  001008 

200 m fritt Irini Tsakalou 2.15,04  990628 

400 m fritt Ida Sandin 4.40,86  001125 

800 m fritt Ida Sandin 9.26,32  001104 

1500 m fritt Tove Thuresson 19.31,05  970614 

4x50 m fritt Jenny Ellebring, Linda Persson,Irini Tsakalou, Tove Thuresson 1.55,47  971220 

4x100 m fritt Jenny Ellebring, Jennie Hammarström,Tove Thuresson, Irini Tsakalou 4.13,34  980419 

4x200 m fritt Irini Tsakalou, Jennie Hammarström,Jenny Ellebring, Tove Thuresson 9.10,91 DR 980509 

50 m bröst Jenny Ellebring 0.36,00  940417 

100 m bröst Ida Sandin 1.16,31 DR 001126 

200 m bröst Jennie Hammarström 2.48,47  980321 

50 m rygg Jenny Ellebring 0.32,72 DR 970701 

100 m rygg Jenny Ellebring 1.11,66  950513 

200 m rygg Irini Tsakalou 2.32,01  990630 

50 m fjäril Jenny Ellebring 0.30,67 DR 980418 

100 m fjäril Ida Sandin 1.09,49  001104 

200 m fjäril Ida Sandin 2.32,58 DR 001104 

100 m medley Ida Sandin 1.09,52 DR 001007 

200 m medley Ida Sandin 2.25,33 DR 001125 

400 m medley Ida Sandin 5.11,07 DR 001126 

4x50 m medley Irini Tsakalou, Jennie Hammarström,Tove Thuresson, Jenny Ellebring 2.10,39  980118 

4x100 m medley Irini Tsakalou, Jennie Hammarström,Jenny Ellebring,Tove Thuresson 4.50,73  980418 
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Försäljning 
Vårterminen blev det samma 

släpande på väskan med 

försäljningsprylar till Romabadet 

som under 1999.  

Från höstterminen blev det dock 

mycket lättare när vi startade upp 

på Solbergabadet.  Vi är en 

tapper skara mödrar som turas 

om att  ta hand om försäljningen 

på lördagar och söndagar då 

”smågrupperna” har sin träning. 

Det är även viktigt att finnas där 

för att svara i telefon när barnen 

lämnar besked att de inte kan 

komma samt att prata med 

föräldrar om verksamheten. 

I och med Solbergas 

återöppnande fick vi möjlighet att 

sälja glass och läsk i badet. Ett 

mycket bra tillskott till vår kassa 

och väldigt populärt. Det är ett 

pyssel, men det ger kalla stålar 

eftersom vi säljer kylda 

produkter. 

 Elsie 

 

Toftakläder 16.3-2.4.00 
Ja nu har vi börjat med en ny 

verksamhet, som klädförsäljare. 

Tofta är inte Tofta-knallen utan 

ett företag i Landskrona.  Under 

våren fick vi hem fem stora 

trunkar med dam-, herr- och 

barnkläder som skulle 

presenteras för hågade köpare. 

Ett tio-tal föräldrar hjälpte till 

genom att själva försöka 

presentera kläderna för 

arbetskamrater, vänner, grannar 

m.fl under ett par dagar och ta 

upp beställningar. Vi hade även 

en väska med till Roma-badet då 

vi hade verksamheten där så 

föräldrarna  hade möjlighet att 

beställa. Det var trevliga kläder 

av bra kvalité. Vi lyckades sälja 

för 64.000:- och av detta fick 

WSS nästan 12.000:- i förtjänst. 

Ansvariga för väskorna var Elsie, 

Eva Sandin, Birgitta och Gunnel 

Persson.  

 Elsie 

 

Reklam och sponsring 
Vi håller på att utarbeta ett bra 

sponsring- och reklamerbjudande. 

Det är lite svårt att få till det, då 

det kräver en hel del arbete och 

tid. Vi är inte rädda för arbete, 

men tiden räcker inte riktigt till 

som man tänkt sig. En sak är 

dock säker, vi ger inte upp. 

 

 

Utomhusbaden 
Sommaren gynnade definitivt inte 

oss. Resultatet blev dåligt med 

stort underskott. Vi skall dock 

ändra på detta genom omfattande 

förändringar. Om detta 

återkommer vi. 

 

 

BingoLotto 
Vi håller förra årets siffror i 

stort,det vill säga cirka 75 sålda 

lotter per vecka. Förhoppning är 

dock att vi dock skall komma upp 

till drygt 100 lotter. Det ger fina 

pengar, men fler måste engagera 

sig även på detta område. Allting 

går att sälja, även Bingolotter. 

Inte så roligt kanske, men det 

klirrar fint i kassan. 

 

Valberedningen 
Ett bra val för Dig som vill 

påverka, ställ upp till styrelsen 

om Du blir tillfrågad. Detta 

hjälper valberedarna och gör det 

lättare för gamla uvar om det 

kommer nya friska personer in i 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

Livräddare 
Live = Leva; Leva kvar, fortleva. 

Det vill väl alla? För detta behövs 

livräddare om  man skulle råka ut 

för något. Bli livräddare. Du 

behövs. 

 

Loppis 
Om det är något vi är bra på så är 

det att ordna bra väder när vi har 

loppis. Vi planerar datum och 

vädergudarna ställer upp. Inte 

bara de, utan även alla som 

skänker prylar till oss som vi med 

glädje tar emot för att sedan 

omsätta i pengar. Storloppis gick 

av stapeln den 10 juni och Lill-

Loppis (Bokloppis) den 11 

november. Bra med alla som 

hjälper till, bra med alla som 

skänker, bra med alla som köper 

och bra med pengar. 

 

Hemortsalternativet 
Ett bra komplement till övrig 

verksamhet. Vi har dock inte 

några större möjligheter till 

träningstider förutom de som 

erbjuds alla övriga. 

Maria Larsson och Håkan 

Hansson går där, liksom Emma 

Nordberg och Jonas Backlund. 

De två sistnämnda kommer som 

bekant från en annan ö (Åland) 

eller var det från en annan planet. 

 

 

 

Julmarknad 
Ja så var vi tillbaka i de gamla 

vanliga hjulspåren igen. 

Julmarknad i stugan och 

försäljning av julgranar. På 

eftermiddagen det traditionella 

firandet på Solbergabadet med 

uppvisningar av grupperna, 

utdelning av vandringspriser mm. 

Dagen avslutades som vanligt 

med Luciatåg. Cirka 40 st 

ungdomar ställde upp och det var 

det finaste luciatåg som vi har 

haft på länge. Tack till Meta som 

höll ihop gänget.  

Ja, här kom vi igen med råge 

efter det borttappade året då 

Solberga var stängt. Cirka 

18.000:- gav det i pengar. 

Strålande tider, härliga tider. 

 Elsie 
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Enduro 
Vi var där, de var där eller här. 

Skit samma, de kom till 

Solbergabadet igen för sin årliga 

tvagning i syfte att bli renade. 

Härligt att ha dem tillbaka i badet. 

Flera av dessa riddare av Tofta 

Skjutfält har ju besökt oss flera 

gånger. Vi är övertygade, att för 

att Gotland Grand National skall 

bli fulländat så måste det till ett 

avslutande bad som är till nytta 

för både kropp och själ. Korv, öl, 

kaffe, bastu och några längder i 

bassängen gör underverk och ger 

oss några  härliga timmar och 

sköna (rena) pengar. En nöjd 

badgäst ger en nöjd WSS:are. 

 

Solbergabadet 
Nu är vi där. På vår hemmaarena. 

Fråga inte om det känns bra. Det 

gör det. Det märks, inte minst på 

den nytändning som det gett och 

medfört att simmarna klart blivit 

bättre och tillströmningen (nåja) 

av hjälpande  händer blivit fler. 

Hoppas Solberga står pall i minst 

10 år till. 

 

Klubbstugan 
”Vår” kära lilla stuga vid ”vår” 

kära kvarn Kärringen har inte fått 

den uppmärksamhet som den 

förtjänar. Om något är kärt så bör 

man ju pyssla om det. Det stora 

arbete som vi har framför oss är 

ommålning och tapetsering i 

stugan. Ladan måste få ett bättre 

tak. Regnvatten och annat 

flytande tar sig in genom 

takpappen.  

 

Om vi bortser från det tråkiga, så 

kan vi med glädje rapportera att 

det inte är något fel på 

uthyrningsverksamheten. Fullt 

upp hela sommaren. Simmarna 

har återigen tagit upp det gamla 

med pizzaaftnar, rollspel eller 

bara snackkvällar i all enkelhet. 

Möten och träffar i övrigt ligger 

också bra till. 

Ja och så var det staketet som 

behöver en omgång. En 

uppmaning till simmarna är att bli 

”fadder” för några meter staket. 

”Jag skall måla hela världen, lilla 

mamma…” Låt penseln va mé. 

 Kjellis 

 

 

Strandvandring 1.6.00 
Den 1 juni 2000 var det då åter 

dags för WSS årliga 

strandvandring. Fulla av 

förväntan samlades vi vid 

Solbergabadet för uttransport. 

Många i gänget hade varit med 

förr, men nya var Fanny Larsson, 

Jenny Ohlzon, Felicia Nyberg, 

Rickard ”Picco” Lindberg och 

givetvis våra simmare från Åland, 

Emma och Jonas. 23 st varav 5 

föräldrar.  

Solen sken från en nästan klarblå 

himmel. Perfekt vandringsväder. 

Vi åkte ut till den plats där vi 

slutade 1999, Agbod i Gothem. 

Vi gav oss av ca kl 0900. 

Johanna tog snabbt täten och den 

hade hon under hela första dagen. 

Hela gänget höll sig annars väl 

samlade åtminstone ¾ av vägen. 

Dagen innehöll många trevliga 

och mindre trevliga inslag. 

Vi fick tidigt ta av oss om 

fötterna för att vada över Djupå, 

samt vidare över en av alla vikar 

som vi normalt försökte gå runt. 

Vattnet i Östersjön är ännu 

mycket kallt. Iskallt  tyckte de 

flesta. Trots detta fortsatte 

Johanna att förkorta vägen genom 

att ta genvägar över vikar. 

Mobiltelefoner blir heller aldrig 

vad dom varit efter ett besök i 

Östersjön. För att ta kortaste 

vägen råkade några också ut för 

att släken inte alltid håller vad 

den lovar. Att trampa ned till 

knäna i släke under stark 

förruttnelse är en upplevelse som 

bland andra Emma och Johanna 

fick uppleva. Det luktar härligt!! 

Naturupplevelserna var många. 

Gott om sjöfågel, grodor och 

svanägg(?). En alldeles nyfödd 

kalv reste sig på stapplande ben 

när vi passerade. Många snälla 

lamm och stora kvigor som 

många av oss stadsbor upplevde 

som farliga. Stegen blev längre 

och vi var glada när vi hade 

passerat nästa staket. Jag tror 

egentligen de bara var nyfikna. 

Några hade känningar av 

skoskav, men bara glada miner 

och inget gnäll. Givetvis kröp 

tröttheten på efterhand och alla 

sprang inte fram till målet för 

dagen, som var campingplatsen i 

Katthammarsvik. Där var de sista 

ca kl 1930. 

Snabbt restes de två 20-

mannatälten samt det blev fyr på 

grillkolen. Hamburgarna smakade 

bra, och kraften återvände. Efter 

en stunds snack kring brasan 

kojade de flesta tidigt.  

Andra stod ut längre och Göran 

fick tacka för underhållningen 

innan de förstod att det var dags 

för sovsäcken.  

Det hade beslutats om tidig 

väckning men morgonen bjöd på 

hällande regn så vi drog oss lite 

innan  vi intog en närande 

frukost. Tyvärr i tälten, för regnet 

höll i sig. 

Efter att ha sovit förmiddag och 

på annat sätt ha fördrivit tiden 

beslutade vi att avbryta årets 

vandring. Det skall vara roligt 

och trevligt. Vädret skapade inte 

dessa förutsättningar. 

Gunnel kom ut med lunchen, 

pastasallad med tillbehör, och 

efter att ha ätit vände vi åter mot 

staden. Vi var helt överens om att 

försöka göra en endagarsvandring 

under sensommaren. 

Ett stort tack till ARLA Foods 

och Eskelunds bröd som välvilligt 

sponsrade oss under årets 

vandring.  

 Crister 

Ibland kan livet vara som en promenad 

med grus i skorna. 
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Strandvandring 2, 26.8.00 
Den på våren avbrutna strandvandringen  slutfördes lördagen den 26/8 enligt plan. Vi var 19 stycken som 

samlades vid  Solbergabadet kl 0800 på morgonen. Efter uttransport till Katthammarsvik påbörjade vi ca kl 

0930 vår vandring längs stranden. Vädret var strålande. Vi vandrade längs en av Gotlands mest natursköna 

kustremsor. Vi utspisade lunch strax innan vi gick ut på Sysneudd. Mårten fångade en snok som studerades 

noga. Vi vandrade längs de under-bara sandstränderna Sandviken, Grynge och Sjauster. Johanna ginade 

givetvis över vikar. Varmare i vattnet nu än i våras. De yngsta simmarna tyckte att det var jobbigt och blev 

trötta, men kämpade tappert ända in i mål. Ca kl 18 var vi framme vid Fågelhammar. Efter transport till 

Visby samlades vi vid klubbstugan där Elsie, Stig, Eva och Birgitta väntade med grillade hamburgare.  

Nu ser vi fram emot vårens vandring från Fågelhammar och söderut. 

 Crister 
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Nr Prisets namn Priset tilldelas Prisets art Pristagare 
1 Fritidsnämndens vp ”För 

träningsflit” 

Den pojke och flicka, som under 

året visat synnerlig träningsflit, 

varvid både närvaro och kvalitet 

bedöms. 

Pokal Ida Sandin 

Jonas Persson 

2 Juniwiks vp ”Bästa allround- 

simmare” 

Den pojke och flicka, som under 

året haft de största framgångarna i 

DM och i övr tävlingar på Gotland 

och i samtliga simsätt. 

Pokal Ida Sandin 

Jonas Persson 

3 WSS vp ”Mest lovande unga 

simmare ” 

Den pojke eller flicka, högst 12 år, 

som under året visat sig vara den 

bästa i sin åldersgrupp och under 

året uppvisat en fin utveckling. 

Pokal Amanda Brannestam 

4 Sven Montans hederspris 

”Sällskapets bäste simmare” 

Den simmare som oavsett ålder har 

nått högsta nationella standard i sin 

åldersgrupp inom en eller flera 

grenar. Resultaten skall ha 

uppnåtts i nationell konkurrens. 

Tavla av Kurt 

Ullberger där 

pristagaren får en 

inskription. 

Ida Sandin 

5 Stipendiet ”Harry Palms 

Minne”. Harry föddes 1902 

och gick bort den 18 maj 1996. 

Han var med och bildade WSS 

1922 och var en god 

bröstsimmare. 

Den bästa bröstsimmaren, flicka 

och pojke. 

1000 kr Ida Sandin 

Jonas Persson 

6 ”Rune Fohlströms 

stimulanspris”.  Det utgör 

avkastningen av en fond med 

samma namn instiftad m.a.a. 

Runes 60-årsdag (92-04-15) 

Den simmare som enl Rune 

personligen utfört den bästa 

prestationen eller i övrigt uppträtt 

som ett föredöme för sällskapet. 

500 kr Jonas Persson 

7 WSS vp ”Bästa Kompis” Den simmare, pojke och flicka, 

som under året i relationerna med 

kamrater, tränare och ledare samt 

genom sitt allmänna uppträdande 

varit ett föredöme. Pristagaren 

skall tillhöra en tävlingsgrupp och 

utses genom röstning med röst-

sedlar bland samtliga simmare i 

tävlingsgrupperna. 

Pokal Maria Larsson 

Håkan Hansson 

8 WSS uppmuntringspris 

”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Jeanette Gustavsson 

Crister Persson 

9 ”Årets WSS:are”. Instiftat 

m.a.a. att WSS utsågs till 

”Årets Idrottsförening 1992” 

Den ledare, tränare eller styrelse- 

ledamot som bedöms vara den 

mest betydelsefulla personligheten 

och som visat särskilt stor förmåga 

att entusiasmera sin omgivning för 

WSS bästa. 

Pokal + 1000 kr Elsie Nordström 
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Uttagningsregler för tävlingar utanför Gotland 

 
WSS styrelse fastställer verksamhetsplan (normalt för en tid av ett år) för simverksamheten i 

samråd med chefstränaren. Avvikelser från verksamhetsplanen beslutas av styrelsen. Sällskapets 

ekonomiska förutsättningar kan komma att påverka planeringens genomförande, vilket i 

förekommande fall meddelas berörd tränare. 

 

Tränaren ansvarar för uttagningar och anmälningar till i planen upptagna tävlingar i samråd med 

berörda simmare. För simmare vid simgymnasium/motsv på fastlandet samordnas uttagning till 

tävling med resp skolas tävlingsprogram när så är möjligt. 

 

Endast simmare som av tränaren bedöms vara kvalificerad anmäls till tävling! 

 

För att anses kvalificerad krävs av simmaren: 

Att hon/han normalt följer WSS träningsprogram (ej enbart inför tävling); 

Att tävlingsformen enl tränarens bedömning är acceptabel; 

Att  ingen sjukdom, skada eller motsvarande hinder föreligger, som 

påtagligt försämrar möjligheterna till goda resultat; 

Att regelmässig träning skett närmast före tävlingen; 

Att kvaliteten i träningsinsatsen (intensitet, vilja engagemang mm) varit god/hög. 

(Enbart närvaro, men kanske håglöst genomförda pass anses inte 

kvalificerande!); 

Att anmälningstiden berättigar till deltagande i minst två (2) individuella 

grenar (ev lagkapp således ej inräknad). Dock skall anmälan ske till minst 

fyra (4) grenar. Undantag gäller vid SM, JSM samt SUM-SIM riksfinal 

samt när enl chefstränare och ordf i samråd särskilda skäl för 

deltagande anses föreligga; 

Att hon/han genomför samtliga grenar till vilka anmälan skett när 

anmälningstiden berättigar till start enl tävlingens startlista. Ev 

strykning ombesörjs av tränaren och får ske endast när särskilda skäl 

föreligger; 

Att hon/han genom sitt uppträdande visar tillräcklig mognad för att 

representera WSS. 

 

Chefstränaren i samråd med ordf avgör ev deltagande när sådan frågeställning uppkommer. 

 

Ovanstående uttagningsregler bör normalt tillämpas även för tävlingar på Gotland, men av bl.a 

ekonomiska skäl kan de därvid i tillämpliga delar ges en mera generös tolkning. 

 

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

dess styrelsen fastställer nya eller reviderade uttagningsregler. 

 

1992-05-20 

WSS Styrelse 
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Slutord 
 

Slutorden borde komma när orden är slut. Men innan vi sätter punkt finns det mycket att 

redovisa, bl.a ekonomin. Vi har tillsammans snabbt lyckats ta igen en del av det förlorade 

år som Solbergabadets stängning utgjort. Många skall ha ett tack och erkänsla för detta 

arbete. Tränings- och resultatmässigt har ”vi” haft stora framgångar, som delvis beror på 

duktiga och ambitiösa simmare. En grupp som inte heller får glömmas är ledare och 

föräldrar. Utan Er inga simmare. Stort tack till alla inblandade på alla plan och banor. 

Med de framgångar som vi har haft så ser vi fram mot nästa delmål som är att göra bra 

resultat i Island Games på Isle of Man 2001. Vi vill, att alla Ni som inte kommer med till 

Isle of Man verkligen kämpar på, för Ni är i högsta grad delaktiga i framgångarna. Vi vill 

att alla skall känna sig stolta att tillhöra Wisby Simsällskap och glädjas över fina insatser 

på alla plan.  Ni behövs alla! Framgång föder framgång, tänk på detta när Ni lyckas slå 

personligt rekord,  inte bara i bassängen. 

Stort tack till Er alla för fina insatser önskar vi i styrelsen. 

 

 

 

 
Kjellåke Nordström 

Ordförande 

 

 

 Leif Söderdahl   Lars Hansson 

 

 

 Stig Nilsson    Eva Sandin 

 

 

 Crister Persson   Irini Tsakalou 
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Medlemsavgifter för år 2001 

Medlemsavgift /årsavgift för WSS   100:- /år 

Tillkommer för aktiv i barn- eller ungdomsgrupp   200:- /termin 

Tillkommer för aktiv i vuxengrupp   300:- /termin 

Ständigt medlemskap (tillkommer ev terminsavg) 1500:- 
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Uppsala

Landskrona

Göteborg

Lund

Malmö

Rhodos

STOCKHOLM
Åkersberga
Sollentuna

Eriksdal
Södertörn

Solna
Järfälla

Jakobsberg

GOTLAND
Visby

Hemse
Roma

GIBRALTAR

W S S  T O U R S ´ 0 0
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Verksamhetsplan 2001 
 
Organisation 
Styrelsen består av sex  

ledamöter jämte en ordförande 

och inom styrelsen arbetar man 

med olika ansvarsområden. 

Inom de olika 

ansvarsområdena tar resp 

områdeschef de personer till 

sin hjälp som behövs, för att 

lösa sin uppgift. 

 

 

 

Utbildning 
Fortsatt samordning inom 

Gotlands Simförbund och SISU 

för att främja utbildningen. 

Intensifiera utbildning och 

vidareutveckling av 

funktionärer. Rekrytering och 

utbildning av tränare, ledare, 

styrelse i samarbete med SISU. 

Fortsatt samarbete med SLS. 

Alla aktiva och ledare skall 

genomgå livräddar- och HLR-

utbildning efter förmåga. 

 

 

 

Träning 
Fortsatta ansträngningar att 

förkovra tränarna. Stimulera 

ungdomarna till simträning och 

tävlingssimning.  

Stödja och uppmuntra de som 

inte vill tävlingssimma, till att 

utöva någon annan form av 

vattensport (fensimning, 

crawlkurs för vuxna mm). 

Förmå ”gamla” simmare att 

delta i Mastersimningen o.dyl. 

Ta tillvara äldre simmares 

kunskaper som tränare/ledare. 

 

Träningsläger 
Planerna ligger f.n att arrangera 

ett träningsläger på 4-5 dagar 

på fastlandet för Uppstick A och 

B. Någon form av internatläger 

på hemmaplan för Elit och då i 

första hand för deltagarna i 

Island Games. 

Tävlingar 
Vår målsättning är fortfarande 

att ge simmarna i tävlings-

grupperna, en tävling per 

månad. De ekonomiska 

förutsättningarna styr som 

vanligt uppsatta mål. Se 

särskild tävlingsplanering. 

Landskapsmatcher? 

Stadsmatcher? 

Inbjudningstävling i stil med 

Solberga Opening. 

 

Motionsverksamheten 
Denna verksamhet är 

återupptagen  (t.ex 

vattengymnastik) nu  när 

Solbergabadet åter blivit 

tillgängligt. 

Motionsarrangemang i 

samarbete med Gsimf, SLS, 

Livräddarna Gotland. 

 

Lokaler 
Underhålla klubbstugan och 

göra de förbättringar som är 

nödvändiga.  

Verka för fortsatt 

sommaruthyrning. 

Öka användandet av stugan 

bland simmarna, ledarna och 

övriga intresserade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga arrangemang 
Loppis den 26 maj vid 

klubbstugan. 

Fortsatt strandvandring längs 

gotlandskusten pingsthelgen. 

Endurobad. 

Jul- och Luciamarknad med 

julgransförsäljning. 

Utomhusbaden. 

 

Ekonomi 
Gemensamt sträva efter att 

WSS kan återvinna en del av 

förlorade intäkter, när 

verksamheten nu åter har 

möjlighet att växa och 

utvecklas. 

Öka Bingolotto-försäljningen. 

Vara öppna för projektjobb som 

ofta ger bra pengar. 

Med utgångspunkt från flera 

stora åtaganden vara 

återhållsam, men att vår 

strävan är att genomföra så 

många tävlingar på 

fastlandssidan som möjligt. 

 

Övrigt 
Ha en bra dag på ”jobbet”. 
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WSS verksamhetsplan år 2001 

 
Tid Verksamhet Plats 

Jan     13 Perstävling (dag 1 o 2) Island Games Visby 

Febr   11 Perstävling (dag 3 o 4) Island Games Hemse 

Febr   10-11 Malmö Open Malmö 

Mars  10 Island Games Camp Senare 

Mars Tävling enl senare ?? 

Mars  17-18 Höglandsdoppet Nässjö 

April   21 Lång DM Visby 

Maj     5-6 Järfälla Nationella Järfälla 

Maj     12 Island Games Camp Senare 

Maj     19-20 DM Hemse 

Maj     26 Loppmarknad Klubbstugan Visby 

Pingst Strandvandring Ljugarn och söderut 

Juni    16 Perstävling Visby 

Juni    26 - 1/7 JSM Sundsvall 

Juli      7-14 Nat West Island Games Isle of Man 

Aug      v 32 Träningsläger ? 

Okt      13-14 Solberga Cup Visby 

Okt      27-28 SUM-SIM Region Södertörn 

Nov     17-18 Fantomen Cup Stockholm 

Nov     24-25 SUM-SIM Riks Stockholm 

Nov     24-25 Simiaden Roma 

Nov Sjöhästen Hemse 

Nov     29 – 2/12 JSM Umeå 

Dec     15 Julgransförsäljning/LUCIA Visby 

Dec     16 Juldoppet Visby 
 

Planeringen är gjord med nu kända förutsättningar som grund. Det kommer givetvis att bli 

förändringar. Dessa meddelas efterhand. 
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BUDGET 2001 
          2000 
INTÄKTER                   BUDGET   UTFALL BUDGET 2001 
Försäljning glass och läsk   5.000:- 70.745.50 100.000:- 

Lotterier 3.000:- 4.101.00 3.000:- 

Marknader/Lucia/Tofta kläder 50.000:- 136.097.50 125.000:- 

 

Försäljning märken o simutrustning 25.000:- 22.941.00 30.000:- 

Reklam 1.000:-  0 1.000:- 

Medlems-/terminsavgifter 70.000:- 88.080.00 125.000:- 

Medlemsbidrag läger 50.000:- 500.00 30.000:- 

        --- " ---       tävling 30.000:- 20.000.00 60.000:- 

Hyresintäkter 40.000:- 33.670.00 30.000:- 

Ränteintäkter 100:- 450.24 100:- 

Kommunalt anslag 100.000:- 92.789.10 120.000:- 

Statligt anslag 20.000:- 0 20.000:- 

Övriga bidrag/Egna tävlingar 31.000:- 80.750.00 40.000:- 

Bingolotto 40.000:- 48.293.26 50.000:- 

Utomhusbad 10.000:-                        0                                         0   

KRONOR        475.100:-  598.417.60                   734.100:- 
 

UTGIFTER 
Inköp glass och läsk 3.000:- 60.400.00 80.000:- 

Inköp simutrustning/märken 10.000:- 10.887.00 20.000:- 

Inköp träningsutrustning 1.000:-  3.440.00 2.000:- 

Egna tävlingar/Priser/Diplom 20.000:- 13.000.00 20.000:- 

Lotterier/Bingolotto 2.000:- 17.197.50 2.000:- 

Marknader/Lucia/Tofta kläder 15.000:- 72.820.55 75.000:- 

Förbrukningsmaterial 1.000:- 1.831.00 2.000:- 

Klubbstuga och släpkärra 10.000:- 4.300.45 10.000:- 

Lägerkostnader 80.000:- 37.924.45 60.000:- 

Startavgift 15.000:- 7.750.00 25.000:- 

El 20.000:- 16.595.00 10.000:- 

VA, renhållning 5.000:- 3.522.00 5.000:- 

Kontorsmaterial, underhåll/Datorprogr 12.000:- 4.281.00 8.000:- 

Telefon 4.000:- 4.642.00 5.000:- 

Porto 3.000:- 3.590.00 4.000:- 

Möten/träffar/avslutningar 6.000:- 6.820.50 7.000:- 

Represent/uppvaktning 3.000:- 2.083.00 3.000:- 

Reklam/annonser 5.000:- 2.995.00 7.000:- 

Stipendier 10.000:-  26.300.00 30.000:- 

Försäkringar (fastighet, medlemmar) 5.000:- 4.587.00 5.000:- 

Facklitteratur, prenumerationer 4.000:- 4.666.00 5.000:- 

Föreningsavgifter 10.000:-  8.290.00 10.000:- 

Kost och logi tävlingar 50.000:- 31.988.00 60.000:- 

Reskostnader tävlingar 30.000:- 28.442.00 60.000:- 

Kurser o konferanser 6.000:- 8.802.00 6.000:- 

Övriga tävlings- o träningskostnader 10.000:- 11.413.00 10.000:- 

Löner och arbetsgivaravgifter 75.000:- 55.317.00 75.000:- 

Lokalhyra 50.000:- 33.300.00 50.000:- 

Räntor o övriga finansiella kostnader 5.000:-           6.003.25                                   6.000:- 

KRONOR 470.000:- 493.187.70      662.000:- 
 

                              Överskott 2000      105.229,94  kronor 
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Följande brev är skrivet av Gun Julin Lindahl, 
Katthammarsvik, Ljugarn, tel 525 69. 
Är inlämnat till Wisby Simsällskap. 
 
”Intervju med min Pappa om Stockholms 
Strömsimning år 1927 
 
Skoluppsats skriven 1942 av Gunnar Ericson´s, 42 
år, (IK Sirius) dotter. Då 15 år gammal.  
Kan kanske vara ett stycke simhistoria, för 
nuvarande simintresserade.   
 
 
Pappa sitter i en fåtölj och läser Idrotts-Bladet. Jag 
ber honom om en intervju. Han ser inte så litet 
förvånad ut, för det hör till ovanligheterna att jag 
intervjuar. 
”Nå, vad skall Du fråga om?” säger Pappa och 
lägger ifrån sig tidningen. ”Jo, jag tänkte be Pappa, 
som är en gammal simmare, tala om för mig, vilken 
som var den mest spännande tävling Pappa varit 
med om.” 
Pappa sätter sej bekvämt tillrätta och börjar 
berätta. 
”Jo, jag har varit med om många spännande och 
roliga simtävlingar, men den som var mest 
spännande var nog i alla fall Strömsimningen i 
Stockholm 1927.” 
”Varför var just den tävlingen så spännande och 
rolig?” frågar jag.  
”Jo, det var dels därför att det var lag från hela 
Sverige med och tävlade, och dels därför att det var 
så stort intresse bland publiken. Det stod 
hundratusentals (med reservation) människor på 
stränderna och hejade friskt. Det var en stor festdag 
för hela Stockholm när det var Strömsimning och 
både stora och små skulle ut och titta.” 
”Vilka Sirius-simmare var det som var med?” frågar 
jag. 
”Jo, det var Henry Timdal, Sven Asp, Hugo 
Lindstedt, Gösta Haglund och så jag.” 
”Hur många sträckor var banan uppdelad i?” 
”Det var allt som allt fem sträckor, svarar  Pappa. 
Första sträckan var mellan Stadshuset och 
Strömbadet. Andra mellan Strömbadet och 
Nationalmuseum. Tredje därifrån till 

Tullpaviljongen vid Strandvägen. Fjärde sträckan 
löpte mellan Tullpaviljongen och Motorbåtsbryggan 
vid Djurgårdsbron och slutligen femte från bron till 
Jenny Lind-statyn.” 
”Vilken sträcka simmade Pappa?” 
”Jo, jag simmade den 5:e sträckan mellan 
Djurgården och J Lind-statyn.” 
”Det var väl rätt så långt, undrar jag.  Vet Pappa 
hur många meter det var?” 
”Ja, det var 550 meter. För övrigt var hela 
tävlingsbanan 3.500 meter lång. Andra sträckan 
var ganska svårsimmad på grund av att det var så 
mycket virvlar och så stark ström. Men om man 
hade tur så kunde man komma in i rätt strömfåra 
och då gick det av bara farten. 
”550 meter var ju riktigt långt, så då blev väl Pappa 
trött?” 
”Nej då, inte det minsta. Jag var så bra tränad, så 
jag kände inte ett dugg.” 
”Hur var vattnet? Var det inga avloppsrör som 
mynnade ut där?” 
Pappa skrattar och svarar. ”Jo då men det var värre 
vid Strandvägen.” 
”Pappa sade att det var simmare från hela Sverige 
med, hur många lag var det?” 
”Det var 34 lag sammanlagt. Bland de mera kända 
var Stockholms kappsimningsklubb, Simklubben 
Neptun, SO2 Göteborg, Malmö Simsällskap och Sim 
o Idrottsklubben Hellas, Stockholm. Det året var 
det inget utländskt lag med, men 1923 eller 24 var 
det lag från Belgien med.” 
”Vilket lag var det som vann? Det var väl aldrig 
Sirius?” 
”Nej sorgligt nog var det inte det. Men det var 
nära! SKK Stockholm vann. Sirius kom tvåa, 
Neptun kom trea. Henry Timdal, Sirius vann 1:sta 
sträckan och jag vann den sista!! 
För övrigt kan jag säga, att det var den största 
simpropaganda som någonsin funnits i Sverige och 
min egen önskan är att Strömsimningen i Stockholm 
skulle återuppstå. Det skulle vara ett stort nöje för 
mig att åse (vara åskådare) denna tävlan och se 
ungdomen ta sig lekande lätt fram i strömmens 
strida vatten!” 
 
Han blev en simlegend! / Min Pappa. 

 

 


