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Åren komma och åren går, dock 

kan vi notera att WSS består. 79 

långa år har vi funnits på arenan, så 

det skall mycket till innan WSS är 

ett minne blott. Dels kan kon-

stateras, att simning i olika former 

är något av en livsstil och behovet 

att röra på sig i det blöta elementet 

ökar. En annan orsak är, att det är 

en av de få aktiviteter som kan 

genomföras från födseln till döden. 

Du kan hålla Dig flytande innan Du 

kan gå. Du kan även hålla Dig 

flytande efter Du slutat gå. 

Vi kan med glädje se en stor 

verksamhet inom Wisby Simsäll-

skap. Läs gärna statistik längre 

fram. Med statistik kan man som 

känt är bevisa allt. Bortsett från 

siffror har vi trevligt. Inledningen 

av en verksamhetsberättelse är lätt 

att få ihop. Resten bygger på att 

många engagerar sig, inte bara i 

och runt bassängen, utan fattar 

penna och papper och skriver ner 

sina tankar och funderingar. 

Till årets upplaga har flera 

förstått detta och bidragit med 

författandet. Bra, men det finns 

plats för fler. 

Elsie och Kjellåke Nordström 

har även i år haft ansvaret för 

sammanställning och publicering. 
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 
År 2001 2000 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal medlemmar 315 199 514 - 453 

varav  betalande 268 184 452 87,9 % 404 

varav under 12 år 73 80 153 29,8 % 134 

varav under 26 år 130 115 245 47,6 % 218 

varav  5-7 år 23 30 53 10,3 % 45 

varav 5-20 år 123 105 228 44,3 % 205 

varav 5-25 år 130 115 245 47,6 % 218 

varav 7-20 år 121 95 216 42,0 % 209 

varav 7-25 år 121 93 214 41,6 % 193 

          varav 12-25 år 57 35 92 17,9 % 84 

            varav över 25 år 137 69 206 40,0 % 186 

betalande > 20 år 135 67 202 39,2 % 205 

betalande 7-20 år 121 95 216 42,0 % 209 

 

Medlemsredovisning 

aktiva medlemmar 
År 2001 2000 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal aktiva medlemmar 196 121 317 - 250 

varav under 12 år 70 79 149 52,1 % 125 

varav under 26 år 109 101 210 73,1 % 166 

varav 5-7 år 23 30 53 18,5 % 43 

varav 5-20 år 107 99 206 72,0 % 165 

varav 5-25 år 109 101 210 73,4 % 166 

varav 7-25 år 100 79 179 62,6 % 142 

varav > 25 år 87 20 107 33,7 % 84 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 
VT 2001 HT 2001 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 
Elit 7 5 12 13 6 19 

Medley 13 4 17 15 6 21 

Ryggsim (inkl Crawl) 24 18 42 30 28 58 

Uppstickarna 10 7 17 7 6 13 

Sim o Lek 21 20 41 20 23 43 

Plask o Lek 10 12 22 7 17 24 

Handikappgrupp 2 2 4 2 4 6 

Simundervisning för vuxna  7 8 15 8 8 16 

Späckhuggarna (vuxensim) 9 11 20 3 6 9 

Vattengymnastik 66 1 67 64 1 65 

SUMMA DELTAGARE: 169 88 257 169 105 274 

Antal träningsgrupper   19   19 
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Medlemsrekrytering och statistik 
 

 

 

Medlemsantalet har glädjande nog åter stigit. 

Väldigt bra, att kunna använda samma inled-

ning två år i rad när det gäller beskrivning av 

utveckling av antalet medlemmar. Vi har åter 

passerat 500 medlemmar. 514 blev slutresul-

tatet för år 2001. Fortsätter vi i den takten, så 

slår vi 1991 års siffror, vilket var 521, med 

god marginal. Jag skrev i fjol att med en 

ökningstakt på 5-10 % så skulle vi vara nöjda. 

Nu blev  den 13,5 % och det är helt OK. 

Kan vi ordna så att vår kö på 230 personer, 

som vill börja simma, kan komma med  så 

spräcker vi –All time high. Många aktiviteter 

blir det. Skulle vi ragga medvetet så vet man 

inte hur det skulle sluta. 

 

 

 

Vi är inte riktigt jämlika vad gäller könsfördelning, 39 % män mot 61 % 

kvinnor. Vi gör ingen skillnad på dessa, men vi ser skillnad. Tyvärr är 

det svårt att få tag i killar till vår verksamhet. Vad gör dem, när dem inte 

simmar? 

 

I konsekvens med ökat medlemsantal så ökar sammankomster både med 

och utan aktivitetsbidrag. Vad gäller bidragsberättigade aktiviteter så 

slår det direkt mot oss när man ändrar åldersgränserna. Vi har många 

barn under 7 år!!! Simningen är hänvisad till badhus och vi har 

hyreskostnad för detta.                                                                                                                           
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Utbildning, föreläsningar 

mm 

Utbildning, är det bildning ute? 

Eller är bildning ute?! 

Nej, varje form av förkovring är 

ett steg framåt i tillvaron. Vi har 

försökt bli bättre, vilket vi också 

lyckats med. Bättre och bättre dag 

för dag.... Det finns ingenting som 

är omöjligt, det tar bara olika lång 

tid. Föreläsningar och utbildningar 

som vi gemensamt kan genomföra 

ger effekt mycket snabbare, då vi 

får informationen och kunskapen 

samtidigt. Samma språk, olika tolk-

ningar ibland, men samma resultat.  

Nedan följer några plock ur vår 

utbildningskalender. 

Den 2 oktober besökte Hans 

Chrunak, före detta landslagskapten 

i simning, Gotland för en mycket 

uppskattad föreläsning. Han 

berättade om sina erfarenheter 

kring ledarskap och hur han skapat 

en vinnarkultur hos individen och i 

laget. Ett glatt gäng simmare och 

ledare var och lyssnade på denna 

guru (han har onekligen lyckats, om 

man ser till vilka framgångar 

svensk simning har haft). Många 

tänkvärda ord och deltagarna fick 

säkert med sig några korn som de 

kan omsätta i sin egen vardag. 

Den 12 maj var det ”Mera guld 

till Gotland”. Det var inte skatte-

återbäring. Nej, det var CAMP! 

Island Games –01 Camp. En 

gemensam kraftansträngning inför 

Ö-spelen på Isle of Man. Mål-

sättningen var att den gotländska 

truppen skulle göra sina bästa spel 

på ”bortaplan”. Att skapa en ”vi-

anda” inför 2001. Att etablera ett 

elitidrottssamarbete över idrotts-

gränserna på Gotland. Med facit i 

hand kan vi glädjas åt att uppsatta 

mål höll och att de flesta av de 

gotländska deltagarna inte hade 

något att skämmas över. 

Susanne Brokopf, sjukgymnast i 

Svenska simlandslaget höll ett 

föredrag den 10 april som delvis 

behandlade: 

-Erfarenheter från den 

medicinska organisationen under 

Sydney OS. 

-Livet ”bakom murarna” i OS-

byn. 

-Att arbeta med simlandslaget 

och göra dem startklara för 

medaljer. 

-De vanligaste skadorna i sim-

landslaget och behandling. Förutom 

Susanne och publik så var vi där. 

Inte alla, men en liten tapper skara. 

Elever på Idrottsgymnasiet hade 

en del gemensamma och obliga-

toriska föreläsningar under året. 

Ibland kunde även  några icke stu-

derande delta. Bra och oftast 

lärorikt. 

Nya pengar till idrotten –och 

nya regler för gamla pengar. Där 

var Crister och ingen annan från 

oss. Eu-.stöd – Lok-stöd –

Resebidrag. Tre tunga saker som 

stod på dagordningen. 

Ännu tyngre saker har vi försökt 

ta del av. Eller vad sägs om idrotts-

politiska träffar (träffarna med 

politikerna kommer under 2002). 

En annan var träff för information 

om sysselsättningsstrategi inom 

idrotten. Hur som helst, det görs 

och pratas mycket. GI har ett finger 

med i många frågor som rör 

idrotten. I de flesta fall löser man 

problemen på ett alldeles utmärkt 

sätt. Många är de projekt som GI 

håller ihop. 

Inför Solberga Cup hade vi 

många träffar som vi drev i studie-

cirkelform med SISU som på-

drivare. SISU = Stora Insatser Som 

Uppdaterar (egen tolkning). SISU = 

Studieförbund med idrottens bästa 

för ögonen. 

Bunkefloprojektet ”Våra barn 

och ungdomar är vår framtida 

investering”. Mycket intressant 

föreläsning om hur man lyckats 

med  samarbetet idrottsföreningar 

och skolan. Detta är en förträfflig 

möjlighet för att öka barn och 

ungdomars fysiska rörelse och 

skapa förutsättningar för en hälso-

sammare livsstil. Föreläsare var Per 

Gärdsell, docent vid Malmö 

allmänna sjukhus och involverad i 

Bunkefloprojektet. 

 
I mitten på november fick jag 

möjlighet att delta i fortbildning på 

Bosön, för samordnare på Gotlands 

idrottsgymnasium. 

En stormig torsdagskväll var vi sju 

personer som steg på gotlands-

båten, satte oss i konferensrummet 

för att utvärdera läsåret 00-01 och 

höststarten 2001. Samordning av 

specialidrottens B-kurs disku-

terades. Under våren 2002 kommer 

simningen att anordna en gemen-

sam idrottsdag för idrottsgymnasiet 

och ledargymnasiet.  

Fredagen inleddes med en före-

läsning om träningslära som inne-

höll bl.a syreupptagning, styrke-

träning och koordinationstester. Vi 

var även och tittade på olika 

testverksamheter. Efter lunch fick vi 

en presentation av Bosön, med 

rundvandring och därefter en 

mycket bra föreläsning om mental 

träning av Emma Westerlund, 

idrottslärare på Bosön. Därefter 

fick vi se hur Mattias Sunneborn  

tränar och testas. De som ville 

kunde sedan delta i ett fys.pass  -

basket-  med bl.a Sunneborn och en 

baskettränare, med en längd på 2 

meter. Lördagen deltog vi i ett 

elitidrottskonvent där vi lyssnade 

på följande föreläsningar: Super-

coach – vem blir det, 

Idrottspsykologisk profil, Motiva-

tionsträning. 

Vi som deltog i dessa 

fortbildningsdagar var eniga om att 

intagningen av elever till Gotlands 

idrottsgymnasium måste vara 

betydligt mer genomarbetad, ambi-

tionsnivån är viktigare än meri-

terna. Intervjuer skall göras med de 

sökande, med målsättning, hur når 

du dit och är du beredd. När GI har 

plockat ut ca 20 elever skall de 

genomföra fysiska tester, allt för att 

höja statusen på idrottsgymnasiet. 

Eva Sandin   

 

Idrottshistorisk Cafékväll är ett 

nygammalt grepp som Guldklubben 

och SISU-Gotland har dammat av. 

Här ges utrymme för många 

mustiga historier, framförda av 

gotländska idrottsprofiler. Om 

någon betvivlar sanningshalten i 

berättelserna så kan man alltid 

skylla på att minnet är vad det 
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aldrig har varit. Trevligt och upp-

skattat är det i alla fall. 

Naturligtvis har vi fått mer 

information och flera föreläsningar 

oss tillhanda. Ingen dag utan att 

man lär sig något nytt. Skarpa glas-

ögon och nyrensade hörselgångar 

gör att varje stund på dygnet tillför 

vårt intellekt något nytt. Visserligen 

glömmer man en del, men det är 

säkert inte så viktigt. 

 

Träning (training) 

Training in the rain (behövs 

inte, en simmare blir blöt ändå). 

Kom inte och säg att en simmare är 

blöt, möjligen våt, inte sur. Det är 

ett konstigt ord  som kan betyda allt 

eller inget. Ibland måste även en 

simmare sätta på sig Trainings-

anzug (tyska), dock inte så ofta när  

man skall träna. Kanske före, 

kanske efter, sällan under. Några 

tränar här (Solberga), några tränar 

där (Nyköping, Ida) och några over 

there (där) som Jonas som drog till 

USA i höstas. Längre fram några 

rader från både Ida och Jonas. 

Gemensamt för alla är att de är 

duktiga och ambitiösa (vad vi vet). 

Jo då, vi tror mer på Er än Robert 

Lind i Kramfors. 

Den tid som simmarna dispo-

nerar i badet är imponerande. 

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, 

fredag, lördag, men vad gör Ni på 

söndag? Säkert finns det någon som 

håller igång även då, för inte kan Ni 

väl vara stilla en hel dag? Nej, håll 

igång Era tränare och ledare så dem 

inte slöar till.  

Ett gemensamt tack till alla 

duktiga tränare som ser till att ingen 

kommer undan. Utan Er hade WSS 

endast varit ett stort familjebad. 

Framgång föder framgång. Ni är 

duktiga, Gotland är bra. Sverige är 

lite bättre (eliten). Tänk nästa gång 

Ni är i  vattnet att Ni är Alsham-

mar, Sjöberg, Frölander eller någon 

annan idol. En dag kan Ni vara där 

och de kommer och tittar på Er. 

Vill Ni, kan Vi. Tillsammans är vi 

oslagbara (snart). 

 

Här följer en berättelse författad 

av Jonas Persson. Han lever i en 

nästan prickfri tillvaro, vilket borde 

glädja mamma Birgitta och pappa 

Crister. Det prickfria består av att 

de har så ont om prickar över sina 

bokstäver i Amerika så redaktören 

har justerat detta. Jonas har skrivit 

och ”mejlat”, vi har prickat. 

 

Hej WSS:are 

Har nu varit här halva året och 

jag är inne i det amerikanska 

vardagslivet. Tiden går otroligt fort 

när det är mycket som händer. För 

de som inte vet så lever jag i östra 

Minnesota, i en stad som heter 

Moorheas. Det är ju också ett plus 

att det hela är jätteroligt och att jag 

får många nya vänner. 

Jag började simma här i 

highschool-laget i början på de-

cember. Innan det så simmade jag i 

en club som heter Moorhead 

Marlins. Skillnaden på klubb och 

highschool är att i highschool så 

räknar man poäng för varje gren 

och det är bara ett fåtal grenar. Så 

i stort sätt så tävlar man med hela 

teamet och när vi säger att vi vann, 

så menar vi att vi vann poäng-

ställningen. Hittills har vi haft runt 

10 tävlingar och än så länge så är 

vi obesegrade, vilket är jättebra.  

Träningarna här är hårda 

(ibland hårdare än hemma på 

Gotland) och vi tränar 9 gånger i 

veckan. 9 gånger i veckan innebär 

3 morgonträningar, måndag, 

onsdag och fredag från kl 5.30-7.00 

och eftermiddagarna,  måndag – 

fredag från kl 15.00-18.00.Vi har 

också träning på lördag från kl 

8.00-11.00. Hela säsongen är en 

uppladdning till ”State”, vilket är 

finaltävlingen för highscool. Vi 

kommer att vara med på den täv-

lingen i mars, så håll tummarna för 

oss. 

Ha det bra hemma på Gotland 

och simma hårt och snabbt! 

Hälsningar från Jonas Persson 

 

Ida Sandins berättelse från 

Nyköping simgymnasium följer 

här: 

Den 20:e augusti gick flyttlasset 

iväg till Nyköping. Det var väldigt 

spännande och samtidigt mycket 

roligt. Vi simmare bor i en trapp-

uppgång, med ett samlingsrum 

längst ner där vi äter frukost och 

middag. Lunchen serveras i skolan. 

Vi bor två och två i trerums-

lägenheter. Jag bor tillsammans 

med Petra Allestad från Roma. Det 

går 16 elever på simgymnasiet. Jag 

går på Gripen-skolan som ligger 4 

km från elevhemmet. Simhallen 

ligger däremot bara ett par hundra 

meter från hemmet. Självklart är 

det mycket träning. Under den 

extrema hårdträningen har vi 4 

morgonpass i veckan plus efter-

middagspassen. Varje pass är 2 

timmar. På morgnarna är det först 

en timme i gymmet och därefter en 

timme i vattnet. Detta låter kanske 

ganska hårt och självklart är det 

det också. Men man börjar vänja 

sig med att kliva upp tidigt på 

morgnarna. Det är hårt motstånd 

på träningarna, vilket gör att man 

får motivation att pressa sig ännu 

lite hårdare. Jag kan direkt säga att 

jag trivs jättebra i Nyköping och 

jag känner hela tiden att jag går 

framåt. 

Ida  
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Watergymnastics 
Ja, ja. Ni vet vad som menas. 

Som vanlig gymnastik, fast i vatten. 

Det heter förmodligen något helt 

annat än vad rubriken antyder. Om 

inte engelsmännen har ordet i sin 

vokabulär så kan dem få ordet av 

oss 

Vilket var först, vattnet eller 

gymnastiken? De gamla grekerna 

körde OS långt tillbaka i tiden och 

då fanns vatten, fast å andra sidan 

började man med gymnastiska öv-

ningar på land innan man förstod 

att vatten är mer än vatten. En 

annan fråga är varför fler kvinnor 

än män utövar gymnastik i vatten 

och varför fler män än kvinnor 

badar bastu? Det är inte lätt men 

det är lagom. Lätt och Lagom! Då 

borde det passa herrarna, eller? Hur 

som helst ger det mycket. Man blir 

ren, man får kondition och man  har 

trevligt. Allt på samma gång. Våra 

duktiga ledare Monica, Cilla, 

Susanne, Åsa, Kerstin och Malin 

skall ha ett stort tack. 

 

Konstsim 
Den enda form av konstsim som 

vi kan se, är den som simmar 

konstigt. Då skall man betänka, att 

de inte gått någon utbildning eller 

blivit instruerade av våra eminenta 

tränare. Tyvärr saknar vi denna 

aktivitet för närvarande i badet. 

 

Simskola för vuxna 
Åsa P och Elsie har detta år 

haft hand om vuxensimmarna. 

Några i gruppen som, när de en 

gång började, inte kunde simma, 

simmar nu 1000 m varje gång. De 

är kvar i gruppen ändå, känns 

tryggt att simma under lugna för-

hållanden. Dessutom har vi tagit in 

några nybörjare igen. En del har 

redan lärt sig simma och andra 

kämpar på. En mycket tacksam 

grupp att hålla på med och en 

sporre när det går framåt. 

Elsie 

 

Handikappgruppen 
De kom, de sågs, de segrade. 

Gänget som kämpar kanske mer än 

övriga. Vi ser med glädje att fler 

ungdomar med särskilda behov 

börjar simma i WSS. Inte att fler 

blir handikappade, utan att de och 

föräldrarna söker sig till oss så vi 

gemensamt kan nå resultat. Alla 

kan, säg det som är omöjligt! 

För träning av denna tappra 

skara tackar vi Henrik Juhlin som 

Gör och pappa Hans som både Gör 

och Kör. Resten får hänga med i 

samma tack, utan Er blir det inte ett 

smack. 

 

Nybörjargrupperna 
Det är ju inte bara nybörjare 

här, många fortsätter när de väl 

har kommit med i en grupp. Hösten 

2001 togs det in cirka 50 st nya 

från väntelistan, de flesta dock ny-

börjare. Väntelistan är en diger 

läsning med f.n cirka 230 namn och 

den ökar ständigt. Ledare kommer 

och går och kommer tillbaka. Tur 

att vi har Er simmare, f.d simmare 

och föräldrar som ställer upp. 

Elsie 

 

År 2001 
Året som gick brukar man 

uttrycka sig. Vart då? Egentligen 

spelar det ingen roll. Vi får i alla 

fall aldrig tillbaka det. Mycket 

händer och mycket sker. Det mesta 

är positivt. Skulle det mot förmo-

dan vara något negativt, så leder det 

ändå ingen vart. För vår del kan vi 

notera, att WSS är tillbaka på den 

nivå vi var innan stängning av 

Solbergabadet. Vi förlorade ett 

gäng simmare året innan (skolor, 

arbete, ”ålderskrämpor” mm) men 

kan glädjande konstatera att det 

unga gardet tagit över. Fortsätter Ni 

på inslagen väg, så kommer Ni 

långt. Tack för det. 

 

Tävlingar, läger mm 

Varför tävlar man? Det finns 

inget entydigt svar på detta. I alla 

tider har man tävlat på olika nivåer 

och i alla riktningar. Uppåt, nedåt, 

framåt, bakåt, kors och tvärs, hit 

och dit. Som simmare är det det 

mest vedertagna, att komma framåt 

och i vatten. För de flesta en bra 

kombination. En stor fördel är att 

alla kan och man tävlar mot sig 

själv och även i lag. Men, ingen 

tävling utan träning. Klokt va? 

 

NWIG-uttagning I, 13.1.01 

Kan året börja bättre än med två 

nya distriktsrekord på årets första 

tävling. Den första uttagnings-

tävlingen inför Island Games på 

Isle of Man genomfördes i Sol-

bergabadet. Petra Allestad, RIF 

satte två nya rekord, 200 fritt med 

tiden 2.10.27 samt 100 rygg med 

tiden 1.08.05. De övriga simmarna 

var inte dåliga de heller. Just det, 

”dåliga” var 15 simmare i veckan 

innan. Allt gick bra och kan man då 

skylla på att de var dåliga. Nej bra 

grundträning tror jag. 

 

NWIG-uttagning II, 11.2.01 

Hemse, here we are. Uttagning 

nummer II blev en upprepning 

resultatmässigt. Här blev det lite 

mer komplicerat. På 50 rygg såg 

Ida Sandin och Petra till att det 

verkligen blev spännande. Så 

spännande, att de inte kunde skiljas 

åt. Distriktsrekord igen. 32.45 blev 

segertiden för båda. Allt för 

spänningen. Här presterade man 

många personbästa och då är det 

inte lätt att utse bästa person. Jag 

tycker alla var bra 

 

Malmö Open 10-11.2.01 

Den minnesgode drar sig nog 

till minnes, att det är en stor 

manifestation i Malmö för idrottare 

med olika slag av handikapp. 

Johnny och Anna lastade bussen 

full med förväntansfulla simmare 

och drog iväg till Malmö. Malmö 

Open är liksom en drog i sig själv. 

Man blir beroende, men i det här 

fallet är det ingen nackdel. För-

resten är huvudet en nackdel? 

Härliga ungdomar som verkligen 

har huvudet på skaft och kämpar 

väl. Med en sådan inställning som 

de har, blir man lite avundsjuk. 
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SM Malmö 15-18.2.01 
Det tog inte många dagar innan 

våra simmare tog Aq-va-kul i 

Malmö i besittning. Denna gång var 

det Ida Sandin och Petra Allestad 

som var på tapeten. Det var SM och 

många var där. Namn som Therese 

Alshammar, Johanna Sjöberg, 

Patrik Isaksson m.fl fanns på plats, 

förutom Ida och Petra. Idas tider på 

200 medley blev 2.25.64 och 

5.09.61 på 400 medley. Petra pres-

terade 2.24.79 på 200 rygg och 

lyckades få tiden 9.25.90 på 800 

fritt. Bra gjort. Tänk på att det var 

SM som de bevistade. Ack va kul 

man kan ha i Aq-va-kul. 

 

Reg.läger i Strängnäs  

9-12.3.01 

Nästa plats som besöktes var 

Strängnäs. Ida hade blivit uttagen 

till årets andra Juniorregionsläger i 

nämnda stad. Glöm inte att regions-

läger är det första steget mot 

Juniorlandslaget! 

 

Höglandsdoppet Nässjö  

17-18.3.01 

20 simmare från Gotland har i 

helgen varit i Nässjö och tävlat i 

Höglandsdoppet. Hela truppen 

gjorde bra ifrån sig med flera 

personbästa, klubbrekord, 16 

medaljer och hela fyra gotlands-

rekord. Gotlandsrekorden sattes av 

Petra Allestad på 100 meter 

ryggsim, lagkappslaget 4x100 fritt 

damer samt Ida Sandin på 100 

bröst och 100 fritt. Det gamla 

rekordet på 100 frisim var nära 20 

år gammalt och det lyckades nu Ida 

att slå. Ida hade maximal utdelning 

på sina sju starter - fyra indi-

viduella guld, ett silver och två lag-

kappsguld. Petra tog hem ett indi-

viduellt guld och ett silver. Filip 

Sahlsten tog ett guld och två silver, 

Håkan Hansson ett silver och 

Angelica Allestad ett brons. De 

mest spännande loppen var lag-

kapperna på 4x100 medley och 

4x100 frisim, då gotlänningarna 

lyckades ta hem guld på både dam- 

och herrsidan. Henrik Juhlin, 

Frank Gustavsson, Håkan Hansson 

och Filip Sahlsten ingick i laget för 

pojkarna. Petra och Angelica 

Allestad, Maria Larsson och Ida 

Sandin simmade i laget för 

flickorna. Detta ser bra ut inför 

Island Games i sommar. 

Eva 

 

Lång DM i Visby 21.4.01 
Hur långt är ett DM? Ett Lång-

DM alltså. Just nu är det 800 m för 

damer (töisar) och 1500 m (puh) för 

herrar (sorkar). En tröst är att det 

gäller fritt simsätt, vilket innebär att 

det gäller att ta sig från punkt A till 

punkt B på kortast möjliga tid. Det 

liknar orientering! I en simbassäng 

är det dock svårt att komma vilse, 

det enda som kan hända är att man 

tappar räkningen, hur många 

längder man simmat (det har 

faktiskt hänt). I de flesta fall har 

man simmat för långt. Ingen är 

perfekt, eller hur? Man blir inte 

diskad om man simmar för långt, 

men funktionärerna blir lite svettiga 

(rätt åt dem). Petra var bäst på 800 

fritt och Jonas först och bäst på 

1500 m. Dessutom en del pers, bl.a 

Jonas (Pers-) son. Bra jobbat. 

 

Järfälla Nationella 5-6.5.01 

Järfälla är ingen fälla. Våra 

simmare har gjort det igen. Placerat 

sig bra i startfältet. Denna tävling 

har genom åren varit en uppskattad 

tillställning. Ida och Petra toppade 

med bästa placering. Alla gjorde 

bra ifrån sig. Inget ovanligt. Ni alla 

är bäst när det gäller. 

 

Natwest Island Games – 

Isle of Man 7-14.7.01 
Årets upplaga av NATWEST 

ISLAND GAMES  ägde rum på the 

Isle of Man, ön som ligger i 

Irländska sjön mitt emellan Irland 

och Skottland. Ön är inte stor, cirka 

5 mil lång och 3 mil bred. Mest 

känd är den för sina beryktade TT-

lopp på motorcykel, vilka kräver 

två människoliv varje år i olyckor. 

I år hade vi i organisa-

tionsgruppen satsat på att chartra 

ett flyg som tog oss direkt till the 

Isle of Man. Vi kom från ett 

sommarlikt Visby till ett höstlikt 

Douglas. Vi hann precis till 

invigningen på kvällen. En ståtlig 

invigning med ett imponerande 

fyrverkeri som avslutning. 

Vi kom så småningom fram till 

vårt hotell, ett ganska slitet hotell 

men med en värdinna som gjorde 

allt för att vi skulle trivas. 

Söndagen var ägnad åt insimning 

och att lära känna anläggningen. 

En imponerande anläggning! Här 

fanns verkligen allt för inom-

husidrott! En jättefin bassäng med 

8 banor. Omklädningsrummen var 

en historia för sig, inga separata 

herr- och damduschar utan allt 

duschande fick ske med baddräkt 

på! 

Vi hade ett stort technical-

meeting för alla teammanagers på 

söndagen. Där gick vi igenom hela 

veckans program och värdarna 

klarade ut vad som gällde. För-

hoppningsvis var det sista gången 

som vi hade tvåstartsregeln på 

Island Games. 

Tävlingarna startade på 

måndagen med försök på morgonen 

och final på kvällen. Så fortsatte 

det till och med torsdagen. Våra 

största medaljhopp var våra tjejer. 

Ida Sandin tog tre bronsmedaljer 

.Hon fick hela tiden simma mot en 

av Englands bästa simmare Natalie 

Brie- men Ida kämpade väl. Tyvärr 

så var inte Petra Allestad riktigt 

frisk, hon presterade tider långt 

sämre än vanligt. En frisk Petra 

hade säkert också tagit några 

medaljer. Däremot så var hennes 

syster Angelica i storform och gick 

till final på nästan alla grenar som 

hon ställde upp i. Tjejerna gick 

också till final på alla lagkapperna, 

som bäst en fjärdeplacering. På 

herrsidan hade vi inte lika stora 

framgångar. Bäst lyckades Jonas 

Persson på 1500 frisim där han 

simmade in på en fin fjärde-

placering med ett ordentligt 

pers.rekord. På fredagen fick vi 

äntligen en fridag och fick se på lite 

annan idrott än simning. 

Mysteriet med de försvunna 

ledarna. 

Varje kväll försvann Eva och 

Eva och jag vid tio-tiden och kom 
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inte tillbaka förrän simmarna hade 

gått till sängs. Detta förbryllade 

vissa simmare och till slut kunde 

inte Håkan hålla sig så hans 

kommentar blev ”hur orkar ni gå ut 

och hålla igång varje kväll”? 

Sanningen var den att varje kväll 

träffades alla ledarna och pressen 

samt Radio Gotland och gick 

igenom dagens tävlingar och om 

vilka chanserna var inför morgon-

dagen. Så var det med detta 

mysterium!! 

På fredgen var det stor av-

slutning och ett jätteparty. Som tur 

var gick vårt plan inte hem förrän 

på lördag e.m. så vi hann se lite av 

the Isle of Man också. 

Ett fint Island Games med bra 

prestationer av våra simmare och 

ett väldigt bra arrangemang! 

Nästa gång äger spelen rum på 

Guernsey år 2003. Vi har redan 

börjat förberedelserna och vad vi 

ser nu så kommer det att bli mycket 

dyrt att resa dit och även att bo där 

en vecka. Vi kommer att ha hårda 

kvalificeringsregler för att komma 

med. Om vi inte får 4 herrar eller 4 

damer som kvalificerar sig, så 

kommer vi inte att anmäla några 

lagkappslag. Vi återkommer med 

kvalificeringsreglern 

Deltagare på Isle of Man: Petra 

och Angelica Allestad, Maria 

Larsson, Erika Nilsson, Ida Sandin, 

Frank Gustavsson, Håkan Hans-

son, Jonas Persson och Filip Sahl-

sten. Coach: Picko Lindberg, Ass 

Team Manager: Eva Sandin och 

Eva Hult. 

Team Manager: Leif Söderdahl. 

Leif 

 

DM i Hemse 19.5.01 

DM står för Distrikts-

Mästerskap. Det kan också tolkas 

Damer och Män om man vill. Årets 

upplaga genomfördes på en dag. 

Det berodde inte på att simmarna 

blivit så mycket snabbare, så man 

kunde minska antalet tävlingsdagar, 

utan att vi klarade av att genomföra 

det på en dag. Detta DM arran-

gerades av Hemse BK. Det blev 

inte några distriktsrekord, dock 

flera klubbrekord och massor av 

personliga rekord. Bra resultat och 

härlig känsla när man ser att Ni vill. 

Distriktsmästarinnor och distrikts-

mästare går att finna på annan plats 

i denna skrift. När Ni funnit detta 

kan Ni ropa GRATTIS. Det gör vi. 

 

Grodplasket i Solberga 

23.5.01 

Denna lilla tävling för våra 

nybörjare arrangerades av våra 

elever på idrottsgymnasiet. Mycket 

bra ordnat. Uppskattat var det också 

av simmare, ledare, föräldrar och 

styrelsen. Fram för flera plask, inte 

bara av grodor, utan även av större 

väsen såsom Späckhuggare!!! Kan 

de, kan Ni. 

 

Sommarpers i Roma 

16.6.01 

Mediokra resultat ger stora 

medaljhopp. Så löd rubriken i GT 

efter denna tävling. Vad har hänt 

undrade många? Det blev som 

simmarna ville. Mediokra resultat. 

Låter det konstigt? Ja, det är det 

kanske, men när den gotländska 

simmareliten genomförde sin ”pers-

tävling” var det ingen av simmarna 

som klarade av att ens tangera sina 

bästa tider. Helt enligt planerna. 

Simmarna är inne i en tung 

träningsperiod för att toppa inför 

Island Games. Träna stenhårt och 

inte nå resultat, kan det vara något? 

Jo, säger Picko bestämt. 

 

Solberga Open Visby  

13-14.10.01 

Klart att Solberga är Open eller 

som vi säger, Solberga är öppet. 

Öppet för alla. Det kom 114 sim-

mare från 8 olika klubbar. Eftersom 

vi inte har så många klubbar på 

Gotland, så får vi låna in några från 

fastlandet. Totalt så genomfördes 

543 starter. 361 simmare pressade 

sina personliga rekord, vilket 

innebar att över 66 % var bättre än 

de någonsin varit. För att göra det 

lite extra spännande så passade Ida 

Sandin på att tangera gotlands-

rekordet på 100 fjäril med tiden 

1.08.07. Att det skall behöva bli 

samma tid, när det finns så många 

100-delar att välja bland! En 

uppskattad tävling som man redan 

talar om på andra sidan. Bra arran-

gemang och bra engagemang. 

 

SUM-SIM Reg i Haninge 

27-28.10.01 

Till SUM-SIM Reg hade Ida 

Sandin och Felicia Nyberg WSS 

samt Petra Allestad RIF kvalificerat 

sig. Bäst lyckades Ida, som slog tre  

nya gotlandsrekord samt ett par 

klubbrekord och gick vidare till 

riksfinalen i Eriksdalsbadet i Stock-

holm 24-25 november. Ida var i 

kanonform, men Petra och Felicia 

gjorde även de  mycket bra ifrån 

sig. 

 

Sjöhästen i Hemse 11.11.01 

I Sjöhästen får alla guldmedalj. 

Det är  mycket uppskattat. För 

många är det första gången de 

tävlar och det märks, för när de står 

på startpallen så är det ibland 

ordentligt pirrigt. Men vad gör det, 

alla har roligt och det överväger det 

mesta. Många är de simmare som 

börjat i Sjöhästen och sedan 8-10 år 

senare fortfarande finns med som 

simmare eller tränare. Som alltid en 

välordnad tävling som  vi hoppas 

skall leva kvar för lång tid 

framöver.   

 

SUM-SIM Riks i Eriksdals-

badet 24-25.11.01 
Ida deltog i SUM-SIM Riks och 

gjorde ingen besviken. Möjligen 

hon själv.  Störst var nog 

besvikelsen, att inte presterat vad 

hon själv tänkt. Kraven är stora, 

men det skall påpekas, att Ida satte 

nytt gotlandsrekord på 100 bröst 

med tiden 1.14.38. Hon kom sexa 

bland 16 finalister. Som om inte det 

skulle duga? Vi tycker att Du Ida 

varit duktig och vi är stolta över 

Dig.   

 

Simiaden i Roma 24.11.01 
WSS och Roma som huvud-

arrangörer. En mycket bra tävling 

och bra arrangemang. Tävlingen 

genomförs som  traditionen bjuder i 

Romabadet. Det är en het till-
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ställning. Vattentemperaturen lig-

ger på 31 grader, vilket är några 

grader över vad simmarna är vana 

med. Det innebär, att det är lite 

jobbigare att tävla, men de flesta 

tänker bort detta och kör som de 

brukar. Alltså full gas framåt. Det 

är rätt inställning och det brukar 

löna sig.  

 

JSM i Umeå 29.11-2.12.01 
Man skall inte gå över ån efter 

vatten, men för att komma till 

Umeå för att delta i JSM, så krävs 

det att man passerar många åar och 

mycket vatten. Sverige är som 

bekant väldigt långt. Denna gång 

hade Ida sällskap med Petra 

Allestad för att pressa rekorden på 

plats. Ida satte nytt gotlandsrekord 

på 100 bröst med tiden 1.14.01. De 

gjorde fina resultat, men var inte 

helt nöjda. Det är tufft när man 

börjar närma sig Sverigeeliten. 

Grattis till framgångarna och tänk 

på att Ni har 10-12 år kvar tills Ni 

når ända fram. 10-12 härliga år, 

dock med  mycket uppoffring från 

Er sida. Ni fixar det och lite till. 

 

Juldoppet i Visby 16.12.01 
Visst är det skönt med vinter-

bad, allra helst som det sker inom-

hus och i varmt vatten. Juldoppet är 

enligt traditionen avslutning på 

årets simmarår. Solberga är platsen 

och WSS är arrangör. En del av 

tävlingen var den så kallade sim-

cupen. Finalen genomfördes med 

jaktstart över 100 meter medley. På 

tjejsidan var Angelica bäst och på 

killsidan tog Frank hem det hela. 

Juldoppet har utvecklat sig till en 

”riktig” tävling. Tanken från början 

var att det skulle vara en något lätt-

sammare tävling, men simmarna tar 

det hela på större allvar och det 

finns prestige i att vinna. Härlig 

inställning som bådar gott för fram-

tiden. Nu stundar en härlig julhelg. 

God Jul och tack för i år. 
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DM-poängjakten fortsätter 
Efter alla år ser man poängjakten med prispengar som en självklarhet. Det är ett uppskattat inslag i den traditionella årliga 

DM-tävlingen. Kul när sådana här idéer får en fortsättning år efter år. Reglerna är glasklara så dem lämnar vi vidare liksom 

en stafettpinne. Om vi backar tiden så kan vi se hur det begav sig när det verkligen hände. Det är varken osannolikt, sannolikt 

eller troligt, utan det är sant att det hänt. Eftersom det är sant, så kan vi redovisa resultatet utan att skämmas. Här kommer det 

Ni väntat på. 

 

Damer 
Ida Sandin  WSS 25 poäng 500:- 

Petra Allestad  RIF 22    -”- 300:- 

Angelica Allestad RIF 19    -”- 200:- 

Maria Larsson  WSS 15    -“- 100:- 

 

Herrar 
Jonas Persson  WSS 25 poäng 500:- 

Håkan Hansson  WSS 21    -”- 300:- 

Filip Sahlsten  WSS 17    -”- 200:- 

Frank Gustavsson WSS 16    -”- 100:- 

 

Fortsättning följer som en populär repris på TV ! 
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Distriktsmästare 2001 
 

DAMER 
50 fritt Petra Allestad RIF 28.62 

100 fritt Maria Larsson WSS 1.05.84 

200 fritt Petra Allestad RIF 2.11.44 

400 fritt Petra Allestad RIF 4.42.01 

800 fritt Petra Allestad  RIF 9.26.81 

4x50 fritt Amanda Brannestam, Maria Larsson, 

  Louise Hofvander,  

  Ida Sandin WSS 2.10.99 

4x100 fritt Ida Sandin, Louise Hofvander, 

  Felicia Nyberg,  

  Maria Larsson WSS 4.51.40 

4x200 fritt --     

50 bröst Ida Sandin WSS 35.84 

100 bröst Ida Sandin WSS 1.18.57 

200 bröst --   

50 rygg Ida Sandin WSS 32.72 

100 rygg Petra Allestad RIF 1.08.87 

200 rygg Petra Allestad RIF 2.27.81 

50 fjäril Ida Sandin WSS 31.51 

100 fjäril Ida Sandin WSS 1.11.56 

200 fjäril --   

100 medley Angelica Allestad RIF 1.13.82 

200 medley Ida Sandin WSS 2.30.66 

400 medley --   

4x50 medley Erika Nilsson, Maria Larsson, 

  Amanda Brannestam,  

  Ida Sandin WSS 2.26.52 

4x100 medley Erika Nilsson, Maria Larsson, 

  Ida Sandin,  

  Felicia Nyberg WSS 5.21.80 

HERRAR 
50 fritt Håkan Hansson WSS 26.33 

100 fritt Filip Sahlsten WSS 58.32 

200 fritt Jonas Persson WSS 2.06.11 

400 fritt --   

1500 fritt Jonas Persson WSS 17.13.97 

4x50 fritt --   

4x100 fritt --   

4x200 fritt --   

50 bröst Frank Gustavsson WSS 34.46 

100 bröst Jonas Persson WSS 1.14.43 

200 bröst Jonas Persson WSS 2.45.90 

50 rygg Filip Sahlsten WSS 31.94 

100 rygg Filip Sahlsten WSS 1.08.42 

200 rygg --   

50 fjäril Håkan Hansson och 

  Frank Gustavsson WSS 28.97 

100 fjäril Håkan Hansson WSS 1.10.74 

200 fjäril -- 

100 medley Jonas Persson WSS 1.05.98 

200 medley --  

400 medley --   

4x50 medley --  

4x100 medley --  

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

NYA DISTRIKTSREKORD 2001 – 25 METERS BANA  
 

200 fritt D 010113 Petra Allestad RIF  2.10.27 

100  rygg D 010113 Petra Allestad RIF 1.08.05 

50 rygg D 010211 Petra Allestad  RIF 

    och Ida Sandin WSS    32.45 

400  medley D 010215 Ida Sandin WSS 5.09.61 

200  rygg D 010217 Petra Allestad RIF 2.24.79 

100 fritt D 010317 Ida Sandin WSS 1.00.15 

100  rygg D 010318 Petra Allestad RIF 1.07.86 

100  bröst D 010318 Ida Sandin WSS 1.15.70 

4x100  fritt D 010318 Petra Allestad, Angelica Allestad, 

    Maria Larsson, Ida Sandin   Team G 4.10.38 

200 fritt D 010505 Petra Allestad RIF 2.09.33 

50 rygg D 010505 Petra Allestad RIF  32.43 

100  medley D 010506 Ida Sandin WSS 1.08.81 

100 bröst D 010711 Ida Sandin WSS 1.15.49 

200 fjäril D 010712 Ida Sandin WSS 2.31.32 

100  fjäril D 011013 Ida Sandin WSS 1.08.07 

200  medley D 011027 Ida Sandin WSS 2.22.14 

200  fjäril D 011027 Ida Sandin WSS 2.28.56 

400  medley D 011028 Ida Sandin WSS 5.06.37 

100  bröst D 011028 Ida Sandin WSS 1.15.25 

100 bröst D 011125 Ida Sandin WSS 1.14.38 

100  bröst D 011201 Ida Sandin WSS 1.14.01 
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WISBY SIMSÄLLSKAP - KLUBBREKORD 2001 
 

 

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 1.00,15  DR 010317 

200 m fritt Ida Sandin 2.13,10   011027 

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 Ida Sandin 0.35,84   010519 

100 m bröst Ida Sandin 1.14,01  DR 011201 

200 m bröst Ida Sandin 2.44,78   011124 

50 m rygg Ida Sandin  0.32,45   010211 

100 m rygg Ida Sandin 1.09,29   010318 

200 m rygg Ida Sandin 2.28,76   010211 

50 m fjäril Jenny Ellebring 0.30,67  DR 980418 

100 m fjäril Ida Sandin 1.08,07  DR 011013 

200 m fjäril Ida Sandin 2.28,56  DR 011027 

100 m medley Ida Sandin 1.08,81  DR 010506 

200 m medley Ida Sandin 2.22,14  DR 011027 

400 m medley Ida Sandin 5.06,37  DR 011028 

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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Uppföljning tävlingar 2001 

Tävling Antal Start- Kost och logi Resekostnader Övr. Deltag- Tävlingskostnad 

Plats Simmare Ind-start avg. 
Totalt per/p 

Färd- 
Totalt per/p 

kostn avgift 
Totalt per/p 

Datum Ledare Lag-start   sätt     

NWIG uttag1 11 40     

0 

B/B   

  

   

0 0 Visby        Flyg      

13/1        Övr      

NWIG uttag2 13 50 

    0 

B/B   

0 

  

  0 0 Hemse   2 Flyg    

11/2    Övr    

Malmö open 4 13 

650 kr 5 293 kr 882 kr 

B/B 1 540 kr 

552 kr 

  

2 000 kr 7 253 kr 1 209 kr Hkp 2  Bilhyr 1 300 kr  

10-11/2    Övr 470 kr  

SM Malmö 1 2 

100 kr 2 700 kr 1 350 kr 

B/B 650 kr 

1 366 kr 

  

500 kr 5 031 kr 2 516 kr Malmö  1  Flyg 2 081 kr  

15-18/2    Övr    

Regionläger 1   

950 kr   0 kr 

B/B 260 kr 

1 020 kr 

  

500 kr 1 470 kr 1 470 kr Strängnäs    Flyg 760 kr  

9-12/3     Övr     

Höglandsdop 12  

1 677 kr 5 397 kr 386 kr 

B/B 4 527 kr 

323 kr 

 

6 000 kr 5 601 kr 400 kr Nässjö 2  Flyg    

16-18/3     Övr     

Lång DM 7  

0 kr   0 kr 

B/B   

0 kr 

 

0 kr 0 kr 0 kr Visby 1  Flyg    

21/4      Övr     

Järfälla 11  

3 275 kr 10 144 kr 780 kr 

B/B 3 187 kr 

245 kr 

 

5 500 kr 11 106 kr 854 kr Nationella 2  Flyg    

5-6/5      Övr     

NWIG 7  

  50 500 kr 5 316 kr 

B/B   

0 

 

17 500 kr 33 000 kr 3 474 kr Isle of Man 2,5  Flyg    

7-14/7     Övr     

DM 12 69 

0 kr 0 kr 0 kr 

B/B   

0 kr 

 

0 kr 0 kr 0 kr Hemse   4 Flyg    

19/5      Övr     

Sommarpers 9 43     

0 kr 

B/B        

0 kr 0 kr Roma        Flyg        

16/6         Övr         

Solberga Open 14 44 

    0 

B/B   

  

 

  0 kr 0 Visby   5 Flyg    

13-14/10     Övr     

SUMSIM Reg 2  

440 kr 1 895 kr 758 kr 

B/B 587 kr 

235 kr 

 

1 000 kr 1 922 kr 769 kr Haninge 0,5  Flyg    

27-28/10     Övr     

Sjöhästen 22 81 

    0 

B/B   

  

 

  0 kr 0 Hemse   2 Flyg    

11/11     Övr     

SUMSIM Riks 1  

  2 836 kr 945 kr 

B/B 876 kr 

359 kr 

 

1 000 kr 2 912 kr 971 kr Eriksdalsbadet  2  Flyg    

24-25/11     Övr 200 kr   

Simiaden 24 67 

    0 

B/B   

0 

 

  0 kr 0 Roma   3 Flyg    

24/11     Övr     

JSM 1 3 

150 kr 2 620 kr 1 747 kr 

B/B 350 kr 

1 261 kr 

 

500 kr 4 162 kr 2 775 kr Umeå 0,5  Flyg 1 542 kr  

29/11-2/12     Övr     

Juldoppet 25 113 

    0 

B/B   

0 

 

  0 kr 0 Visby   2 Flyg    

16/12      Övr     



Verksamhetsberättelse 2001 
_________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

-14- 

Försäljning 
Försäljningen rullar på som 

vanligt. Vi är några föräldrar som 

svarar för detta och har gjort upp 

ett schema så att det inte blir så 

betungande. Vi finns på badet 

lördag och söndag mellan kl 10-14 

då ”smågrupperna” är där och då 

säljer vi simglasögon, simmärken, 

glass, kaffe mm och vi finns där för 

att svara på en del frågor. 

Elsie 

 

Tofta-kläder 
Succén med försäljning av 

kläder fortsatte under våren 2001. 

Under perioden 7-25.2 såldes det 

kläder för cirka 58.000:-. 

Försäljningen bygger på att 

presentera kläderna på arbets-

platser, hos grannar, vänner mm 

och då ta upp beställningar. Vi 

hade ett antal föräldrar som 

engagerade sig i detta. Dessutom 

hade vi kläderna för visning på 

Solbergabadet i samband med att 

grupperna hade träning och för-

äldrarna fanns där och kunde 

beställa. Nästa gång skall vi prova 

med en höstkollektion och räknar 

med att komma tillbaka med för-

säljning under hösten 2002. Det är 

redan en del som har frågat efter 

kläderna och det låter ju positivt. 

Elsie 

 

Reklam och sponsring 
Här kan vi tyvärr meddela, att 

det har varit mycket snack men lite 

verkstad. Det gäller liksom att få 

till det. Håll ut (eller andan), vi ska 

klara av´et. 

PS. Lämna gärna tips och råd. 

Tips är gratis, medan råd endast 

kan förverkligas om man har råd. 

 

Utomhusbaden sommaren 

2001 
Den 10:e juni var köerna långa 

utanför Terra Nova och Melonen, 

både nya och gamla badgäster 

hade kommit för att ta sig ett 

premiär-dopp. För många barn 

blev sen baden ett andra hem under 

sommaren, de var där i alla väder. 

Man ska ju ändå bli blöt så vad 

spelar det för roll om det står som 

spön i backen! Som tur var hade vi 

vädergudarna på vår sida förra 

sommaren, så även de som ville 

njuta av solen mellan doppen kunde 

vara oss trogna. Inga allvarligare 

incidenter inträffade, men flertalet 

icke simkunniga barn på det djupa, 

där simdynan antingen åkte av eller 

var kvarglömd på kanten, kunde ha 

blivit allvarliga tillbud om inte vi 

badvakter snabbt funnits på plats. 

Det vi fick hjälpa till med mest var 

vanliga om-plåstringar och till det 

mer ovanliga hörde "Heimlich 

manöver" som fick praktiseras när 

en godisbit satt sig på tvären. På 

Terra Nova och Melonen 

genomfördes som vanligt ett antal 

simskolor, lika populära som alltid. 

Nytt för i år var gruppen med 

enbart 5-åringar, vilken dock 

kostade mer än den gav. Fråga 

läraren! När det gäller Gråbobadet 

så valde vi att bara ha öppet under 

juli och det var nog ett klokt beslut. 

Det var nämligen inte fler som 

hittade dit denna sommar än som-

rarna innan. Gråbo har nog gjort 

sitt, tror inte någon gråter 

krokodiltårar över detta...När man 

summerar sommaren 2001 så var 

det en sommar då allt rullade på 

ganska bra (framförallt våra däck 

på cykeln eftersom vi inte jobbade 

på ett och samma bad hela 

sommaren, utan hade ett rullande 

schema på alla tre baden!!). 

Självklart finns det alltid saker att 

förbättra och det får alla sträva 

efter att göra under nästa 

badsäsong, sommaren 2002! 

Jenny Ellebring 

 

Bingo Lotto 
Vad är det för något? Ibland 

undrar vi om man glömt detta. Kan-

ske inte bland dem som köper eller 

bör köpa. Nej problemet är de som 

säljer eller bör sälja (dock med 

några få stora undantag). Ni måste 

förstå att det är mycket fina pengar 

som går till Er egen verksamhet. 

När vi var som bäst kunde Ni 

kränga 200 lotter per vecka. Nu är 

siffran 75-100 per vecka. Kom 

igen! Fler lotter, flera vinster, flera 

slantar till klubben och flera nöjda 

vinnare. Sällan har så många så få 

att tacka för så mycket. 

 

Valberedning 
Puh! Så låter det ofta för de som 

sitter i valberedningen. Först när de 

blir valda, sedan när de skall ragga 

folk till styrelserna och sist men 

inte minst när det hela är över. Ett 

Puh betyder så mycket. Hjälp våra 

valberedare som verkligen behöver 

stöd. Utan dem troligtvis en sämre 

styrelse. 

 

Loppis 
Detta slangbetonade uttryck 

som blivit vedertaget och står för 

loppmarknad är en del av våra sats-

ningar som ger money. Lopp-

marknad ??? Enligt ordboken inne-

bär loppmarknad försäljning av 

begagnade saker (husgeråd, kläder 

etc). Nya saker då? Hur som helst, 

vad kommer ordet ifrån? 

Vi har haft både loppis och 

bokloppis och det har gått bra. Tack 

till alla som skänker prylar, tack till 

alla som köper och tack till alla 

som hjälper till att förverkliga dessa 

arrangemang. Hämta, sortera, sälja, 

leverera och sedan räkna pengarna. 

Det är jobbigt, svettigt och roligt. 

 

Hemortsalternativet 
En något reducerad skara 

bestående av Maria Larsson, Emma 

Norberg samt herr Backlund, med 

förnamnet Jonas, tillhör trion som 

kan sätta Hemortsalternativkun-

skapssökare på sina visitkort. En 

bra verksamhet som ger deltagarna 

en extra dimension och möjlighet 

till utveckling. 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 2001 
_________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

-15- 

Julmarknad 
Inte heller i år hade vi särskild 

bakdag utan vi såg till att få in det 

vi behövde (till t.ex brödportioner) 

genom att komma överens om vad 

som skulle bakas och få övriga 

föräldrar att baka eller tillverka 

grejer till försäljning. Lämnade ut 

lappar där de fick svara på vad de 

kunde skänka men det är inte så 

många lappar som kommer 

tillbaka. Det skänktes i alla fall 

ganska mycket. Själva köpte vi 

godis och gjorde godisstrutar och 

godispåsar, vilket brukar vara 

åtgång på. Julgransförsäljningen 

gick mycket bra. Det såldes 168  

granar första dagen och resten gick 

åt fram till jul.  

På badet på eftermiddagen lade 

vi om rutinerna lite. I samband med 

defileringen, när alla stod kvar runt 

bassängen, delades vandrings-

priserna ut. Bra eftersom alla då är 

samlade. Efter det så blev det de 

vanliga uppvisningarna men i 

samband med skämthoppet blev det 

en överraskning, det var Lisa som 

uppträdde som eldslukerska. Ljuset 

släcktes och hon klev upp på 5:ans 

trampolin, det var häftigt. Som 

avslutning på denna dag blev det 

som vanligt ett stämningsfullt 

luciatåg med bl.a Erika som 

spelade en låt på valthorn och även 

den lilla stjärngossen fick åka på 

flaket i år. Årets lucior var Bahar 

Kiasat och Klara Dungner. Stort 

tack till alla som ställde upp. 

Elsie 

 

Enduro 
MC-hjulen de går runt, runt, 

runt liksom traktorhjulen på åkern. 

Enduro på Tofta skjutfält allhel-

gonahelgen varje år liknar en åker. 

Skillnaden är att det går mycket 

fortare och mycket mer tilltagande. 

Det är så tilltagande, att vi gärna ser 

dem på ett uppfriskande bad på 

Solbergabadet efter genomfört 

värv. Alla är välkomna oavsett om 

man kört alla varv eller det gick åt 

skogen (milt uttryckt) redan från 

start. Vatten är den mest fantastiska 

uppfinning som finns. Kan använ-

das till allt, bl.a till att försköna och 

återskapa konturerna på en smutsig 

liten enduroåkare. Vi lyckades igen 

med att slå rekord, trots bra väder. 

Ju sämre väder, desto bättre in-

komster. Ena gången är det bra med 

dåligt och andra gången bra med 

bra väder (loppis t.ex). 

 

Solbergabadet 
Alla vet var det finns, eller hur? 

Det största problemet är att det inte 

finns tillräckligt med antal timmar 

på dygnet. 

 

Klubbstugan 
2001 var året det hände. 

Slipning av golv, spackling och 

slipning av väggar och dörrar mm, 

målning och tapetsering. De två 

rummen och hallen fick vad de 

tålde, men så hade de länge bett om 

detta. Det som sker i caféprogram-

men med bl.a Ragnar Dahlberg, 

där vissa personer blir ”nya 

människor”, är ingenting mot vad 

som hände i ”klubbisen”. Snyggt 

jobbat av  alla inblandade, även om 

vissa smärre saker hände. De 

initierade hade kul åt detta och 

varandra. Rum för uthyrning – Det 

har vi, men vi använder oss inte av 

annonsering. Vi kör mun-mot-mun-

metoden. Denna form är helt out-

standing. Snabbt, enkelt och 

härligt!  

Nu kommer det. Önskelistan 

inför 2002. Målning av kök, nytt tak 

på ladan, målning av staket samt 

lite förbättring utvändigt på kåken. 

Ganska ringa önskningar, men vi 

är väldigt anspråkslösa. Det enda 

vi ber om är tid och ett och annat 

handtag. 

Kjellis 

 

PS. Av någon outgrundlig 

anledning stod inte vår flaggstång 

pall för höstens härjningar. Vissa 

är så klena. Med de kontakter som 

vi har så kommer stången åter att 

få resning. Frågan är om det skall 

vara gran eller tall? Jag tror att det 

skall vara tall för de står pall (?). 

 

 

 

Strandvandring (som inte 

blev av) 
Det var inte vårt fel, det heller. 

Det var meteorologerna som grund-

lurade oss. Inte bara oss utan hela 

Gotlands befolkning och lite till. 

Det värsta oväder som sällan 

skådats skulle drabba oss. När vi 

slagit våra kloka huvuden ihop så 

ställde vi in. Man måste ju tro på 

någon. Vi trodde på TV och 

tidningarna och så blev det som det 

blev. Allt har dock ett lyckligt slut, 

det blir ett försök till ny vandring 

framöver. Många ord om ingenting, 

men ett stort tack till de som 

planerat och fixat inför denna 

utflykt. 

 

”Nu är hon en i sällskapet” 
Klart att hon är en i sällskapet. I 

Wisby Simsällskap alltså. Nu har vi 

lånat rubriken från GT (14.9). Ida 

Sandin fick utmärkelsen ”Årets 

andra kvartalsjunior”. GRATTIS. 

Ida blev överraskad, kanske mer än 

vi. Är man ambitiös och målmed-

veten och dessutom gör bra ifrån 

sig så hamnar man där. Ida har allt 

detta. Härligt, att simmarna upp-

skattas för det de gör, liksom alla 

andra som fått denna fina 

utmärkelse. 

 

Fröken Gotland 
Irini Tsakalou (f.d simmare, f.d 

styrelseledamot) fick denna utmär-

kelse. Inte illa. Vi ställer in oss i 

leden bland gratulanterna. I täv-

lingen får bara ogifta kvinnor som 

är svenska medborgare mellan 18 

och 25 år vara med. De får inte 

röka och de ska inte ha fött barn. 

Dessutom tycker vi att Irini är en 

väldigt fin tjej och önskar därmed 

lycka till framöver. 
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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 Sofie Graaf-

Myrehed 

Frank Gustavsson 

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 

Frank Gustavsson 

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 Mia Pettersson 

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 Felicia Nyberg 

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 Erika Nilsson 

Jonas Backlund 

8 WSS uppmuntringspris 

”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Henrik Juhlin 

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 

 
2001 var året som kändes som ett bland de bästa på många år. Bra fart, inte bara bland 

simmarna, utan även bland ledare och tränare samt föräldrar. En nytändning på alla 

fronter. Flera som engagerade sig inom många områden. Vi hade många stora saker att 

kämpa oss igenom, men med gemensamma krafter flyttade vi åter igen, om inte berg, så 

stora stenar. 

 

I denna avdelning, kan vi inte nog tacka alla som ser till att Wisby Simsällskap är en glad 

pensionär. Vi fyller faktiskt 80 år nästa år. Med den känsla som vilar över vår verksamhet, 

kan vi bara se framtiden an med tillförsikt. Vi vill att alla simmare och tränare känner 

delaktighet i våra framgångar. Utan Er, inte mycket kvar att samlas omkring. Allting 

kommer dit man vill ha det, bara man väntar tillräckligt länge (Knutssons existenslag). 

 

 

 

Kjellåke Nordström 

Ordförande 

 

 

 Leif Söderdahl   Jan Törngren 

    

 

 Stig Nilsson    Eva Sandin 

 

 

 Crister Persson   Nina Larsson 
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2002 Medlemsavgifter för år 
 

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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Strängnäs

Malmö

Nässjö

Umeå

Isle of Man

STOCKHOLM
Eriksdal
Haninge
Järfälla

GOTLAND
Visby

Hemse
Roma

GIBRALTAR

W S S  T O U R S ´ 0 1
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Verksamhetsplan 2002 
 

Organisation 
Styrelsen består av sex leda-

möter jämte en ordförande och 

inom styrelsen arbetar man med 

olika ansvarsområden. Inom de oli-

ka ansvarsområdena tar resp områ-

deschef de personer till hjälp som 

behövs, för att lösa sin uppgift. 

 

Utbildning 
Nyttja SISU mera för före-

läsningar och utbildningar i studie-

cirkelform. Se möjligheter genom 

samarbete med olika organisationer 

såsom SLS, Röda Korset m.fl. Ge 

ledare, tränare simmare, föräldrar 

den utbildning som krävs för att 

hålla den höga nivå som ambi-

tionen kräver. Alla aktiva och 

ledare skall genomgå livräddar- och 

HLR-utbildning efter förmåga. Ge 

Rikard Lindberg möjlighet till 

Elittränarutbildning (f.d Steg III). 

 

Träning 
Fortsatta ansträngningar att 

utbilda och  förkovra tränarna. 

Stimulera ungdomarna till simträ-

ning och tävlingssimning. Stödja 

och uppmuntra de som inte vill 

tävlingssimma, till att utöva någon 

annan form av vattensport (fen-

simning, crawlkurs för vuxna mm). 

Ta tillvara äldre simmares kunska-

per som tränare/ledare. 

 

Träningsläger 
Crister Persson och Stickan 

Nilsson undersöker möjligheten till 

att förlägga ett träningsläger på 

fastlandssidan i vecka 32. De åter-

kommer under våren. På hemma-

plan kommer det att genomföras ett 

antal miniläger, som förutom det 

rent träningsmässiga, har en stor 

social betydelse. 

 

Tävlingar 
Målsättningar som tidigare, att 

ge simmarna i tävlingsgrupperna 

minst en fastlandstävling i måna-

den. De ekonomiska förutsättning-

arna styr som vanligt uppsatta mål. 

Ett riktmärke och vår målsättning 

är att delta i de tävlingar som redo-

visas särskilt på annan plats i verk-

samhetsberättelsen. 

 

Motionsverksamheten 
Skall ske under ordnade former 

på olika nivåer såsom vatten-

gymnastik, simskola för vuxna och 

ren motionssimning, såsom den 

bedrivs av bl.a ”Späckhuggarna”. 

Viktigt för oss är att uppmuntra till 

motion i alla former. 

 

Lokaler 
Fortsatt underhåll av klubbstu-

gan och göra de förbättringar som 

är nödvändiga. Hålla hög standard 

på sommaruthyrningen. Verka för 

ökat användande av stugan bland 

alla. 

 

Övriga arrangemang 
 Loppis vid klubbstugan. 

 Bokloppis. 

 Strandvandring längs gotlands-

kusten. 

 Endurobad. 

 Jul- och luciamarknad med 

julgransförsäljning. 

För ovan angivna se verksam-

hetsplan i årsberättelsen eller gå in 

på vår hemsida.  

Driva utomhusbaden Melonen 

och Terra Nova i Visby. Utbilda 

badvakter för detta ändamål. Med 

gemensamma krafter och anställda 

ur, i första hand egna led, driva ba-

den på ett proffsigt sätt. 

 

Ekonomi 
Aktivt verka och medverka till  

ökat kostnadsmedvetande. Gemen-

samt hitta vägar som kan ge ökade 

intäkter. Vara öppen för fler pro-

jektarbeten. Stimulera alla att sälja 

mera Bingo-lotter, vilket ger oss 

bra förtjänst. Informera tydligare 

till simmarna och föräldrarna hur 

mycket vår  verksamhet kostar och 

förmå dem till ökat engagemang. 

 

Övrigt 
I god tid planera för nästa års 

verksamhet. Se på möjligheter och 

analysera eventuella svårigheter.  

Sprida information om vår skrift – 

Vår klubbidé. Verka för att det an-

förskaffas en tidsenlig resultat-

redovisningsanläggning till Sol-

bergabadet, vilken skall vara mobil 

för att kunna användas i övriga bad 

på Gotland. 
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WISBY SIMSÄLLSKAPS ÅRSPLANERING 2002 
 

 

Jan 19 Långa pers Solbergabadet 

Feb 16 Korta pers för de äldre och 

Vårplasket för de yngre 

Hemsebadet 

 

Feb 28 Årsmöte kl 18.30 Hotell S:t Clemens 

Mars 09-10 Botkyrka cup, ev Botkyrka 

Mars 14-17 Inne SM, 25 m Göteborg 

April 06-07 Värnamo Sim Värnamo 

April 20-21 Järfälla Internationella Järfälla 

Maj 11 Loppmarknad Klubbstugan 

Maj Pingst Strandvandring Östra Gotland 

Maj 25-26 DM Solbergabadet 

Juni 01 Lång DM, OBS även 1500 för damer Solbergabadet 

Juli 03-07 Ute SM och JSM Halmstad 

Aug V 32 

alt V 33 

Träningsläger Hultsfred, Nyköping 

eller Mariestad 

Sep 14 Pers.tävling Solbergabadet 

Okt 12-13 Solberga Open Solbergabadet 

Okt 26-27 SUM-SIM regionsfinal Stockholm 

Nov 02 ”Enduro-bad” Solbergabadet 

Nov 10 Sjöhästen Hemsebadet 

Nov 

Nov 

16-17 

16-17 

Mac Donalds skvalpet  alternativt 

Fantomen cup 

Bålsta 

Stockholm 

Nov 23-24 SUM-SIM riks Stockholm 

Nov 23-24 Simiaden Romabadet 

Nov-dec 28-01 JSM Lund 

Dec 14 Julmarknad  

Lucia 

Klubbstugan 

Solbergabadet 

Dec 15 Juldoppet Solbergabadet 
Med reservation för ev ändringar. 

 



Verksamhetsberättelse 2001 
_________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

-27- 

 

Budget 2002    
 2001  2002 
 Budget Utfall  Budget  

Intäkter      

Försäljning glass, läsk och kaffe 100 000,00 kr 101 965,00 kr  100 000,00 kr  

Lotter 3 000,00 kr 775,00 kr  1 000,00 kr  

Marknader/Lucia/Toftakläder 125 000,00 kr 124 697,50 kr  140 000,00 kr  

Försäljning märken och simutrustning 30 000,00 kr 47 831,00 kr  45 000,00 kr  

Reklam 1 000,00 kr 0,00 kr  5 000,00 kr  

Medlems-terminsavgifter 125 000,00 kr 136 950,00 kr  135 000,00 kr  

Medlemsbidrag läger 30 000,00 kr 1 179,20 kr  18 000,00 kr  

Medlemsbidrag tävling 60 000,00 kr 51 500,00 kr  50 000,00 kr  

Hyresintäkter 30 000,00 kr 35 400,00 kr  35 000,00 kr  

Ränteintäkter 100,00 kr 0,00 kr  100,00 kr  

Kommunalt anslag 120 000,00 kr 147 274,70 kr  120 000,00 kr  

Statligt anslag 20 000,00 kr 0,00 kr  0,00 kr  

Övriga bidrag/Egna tävlingar 40 000,00 kr 0,00 kr  0,00 kr  

Bingolotto 50 000,00 kr 46 383,74 kr  50 000,00 kr  

Utomhusbad 0,00 kr 31 500,00 kr 1/ 0,00 kr  

S:a kronor 734 100,00 kr 725 456,14 kr  699 100,00 kr  

      

Utgifter      

Inköp glass, läsk kaffe. Hyra automat 80 000,00 kr 89 505,00 kr  90 000,00 kr  

Inköp simutrustning/märken 20 000,00 kr 35 441,00 kr  35 000,00 kr  

Inköp träningsutrustning 2 000,00 kr 60,00 kr  2 000,00 kr  

Egna tävlingar/priser/Diplom 20 000,00 kr 10 654,50 kr   20 000,00 kr  

Lotterier/Bingolotto 2 000,00 kr 807,00 kr  1 000,00 kr  

Marknader/Lucia/Toftakläder 75 000,00 kr 59 445,50 kr  75 000,00 kr  

Förbrukningsmateriel 2 000,00 kr 5 043,50 kr  5 000,00 kr  

Klubbstuga och släpkärra 10 000,00 kr 5 406,50 kr  6 000,00 kr  

Lägerkostnader 60 000,00 kr 8 004,45 kr  35 000,00 kr  

Startavgifter 25 000,00 kr 6 742,00 kr  15 000,00 kr  

El 10 000,00 kr 9 571,00 kr  12 000,00 kr  

Vatten Renhållning 5 000,00 kr 4 643,00 kr  5 000,00 kr  

Kontorsmateriel, underhåll datorprogram 8 000,00 kr 4 634,00 kr  6 000,00 kr  

Telefon 5 000,00 kr 6 208,00 kr  7 000,00 kr  

Porto 4 000,00 kr 3 780,00 kr  4 000,00 kr  

Möten/träffar/avslutningar 7 000,00 kr 4 026,50 kr  7 000,00 kr  

Representation/uppvaktning 3 000,00 kr 2 783,00 kr  3 000,00 kr  

Reklam/annonser 7 000,00 kr 13 377,00 kr  14 000,00 kr  

Stipendier 30 000,00 kr 2 000,00 kr   10 000,00 kr  

Försäkringar  (Fastighet/Medlemmar) 5 000,00 kr 4 582,00 kr  5 000,00 kr  

Facklitteratur/prenumerationer 5 000,00 kr 437,00 kr  2 000,00 kr  

Föreningsavgifter 10 000,00 kr 9 940,00 kr  10 000,00 kr  

Kost och logi tävlingar 60 000,00 kr 66 531,00 kr  70 000,00 kr  

Resekostnader tävlingar 60 000,00 kr 49 142,08 kr  60 000,00 kr  

Kurser & konferenser 6 000,00 kr 11 625,00 kr  15 000,00 kr  

Övriga tävlings och träningskostnader 10 000,00 kr 19 402,00 kr  25 000,00 kr  

Löner och arbetsgivaravgifter 75 000,00 kr 148 734,58 kr 2/ 84 000,00 kr  

Lokalhyra 50 000,00 kr 49 978,00 kr  50 000,00 kr  

Ränta och övr finansiella kostnader 6 000,00 kr 4 356,00 kr  6 000,00 kr  

Avräkn Gotland Simteam  50 000,00 kr  20 000,00 kr  

S:a kronor 662 000,00 kr 686 859,61 kr  699 000,00 kr  

      

      

Budgeterat överskott 72 100,00 kr 38 596,53 kr  100,00 kr  

      

1/ Simskola 1 utomhusbad      

2/  Inkl 79437:- Lön badvakter      


