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Inledning 

 

När man försöker se tillbaka 

blir man lätt nostalgisk. Tyvärr 

hjälper det inte när man skall 

försöka få ihop en verksam-

hetsberättelse. Man tar fatt i en 

penna och lägger fram en bunt 

papper och hoppas att det skall 

sköta sig självt. Jag undrar om 

någon har lyckats få något skrivet 

med så enkla trick? På tal om 

trick, så borde man ha lärt sig 

trolla. Tänk ”Simsalabim” och så 

ligger den där, jag menar 

naturligtvis verksamhetsberättel-

sen, som bara längtar  efter att det 

finns någon som skulle ta tag i 

den och läsa den från pärm till 

pärm. 

Efter dessa inledande rader, 

som så många upplever på samma 

sätt som jag, förstår man att nu är 

det verklighet. 

För att börja från början, fastän 

det var nyligen som WSS fyllde 

80 år, så kan vi konstatera att året 

varit kanske det mest framgångs- 

  

 

 

 

rika sedan starten 1922. Förresten 

är det ju år 2002 som skall 

skildras. Det finns mycket att 

skriva om, så det är bara att sätta 

igång. Vi behöver inte ”gå över 

ån för att hämta vatten”. Förutom 

att WSS har duktiga simmare på 

fastlandet, och många fina pres-

tationer har gjorts däröver, så 

finns det en del som sker även på 

hemmaplan. 

På tal om 80 år, så firade vi 

inte stort utan bjöd in till öppet 

hus vid klubbstugan den 23 

augusti. Det kom folk från när 

och fjärran, men jag vet inte om 

någon kom från När. Vi tittade i 

tidningsklipp och på foton, åt 

hamburgare, drack kaffe och hade 

det mysigt. Många ord och litet 

innehåll, men vadå. 

Elsie och Kjellis skrev och 

klistrade även i år. 

Valberedning 
Elsie Nordström, sammankallande 

Stig Nilsson 
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 
År 2002 2001 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal medlemmar 344 213 557 - 514 

Varav  betalande 287 182 469 84,2 % 452 

 

 

Medlemsredovisning 

aktiva medlemmar 
År 2002 2001 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal aktiva medlemmar 205 109 314 - 317 

varav under 12 år 62 62 124 39,4 %  

varav 17-20 år 10 6 16 5,1 %  

varav 5-7 år 23 25 48 15,2 %  

varav 7-12 år 59 57 116 36,9 %  

varav 13-16 år 25 11 36 11,4 %  

varav 7-20 år 94 74 168 53,5 %  

varav 12-25 år 44 29 73 23,2 %  

varav över 20 år 96 20 116 36,9 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 
VT 2002 HT 2002 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 
Elit 11 6 17 7 6 13 

Medley 15 3 18 9 6 15 

Ryggsim (inkl Crawl) 27 25 52 22 16 38 

Uppstickarna 6 4 10 22 9 31 

Sim o Lek 18 19 37 17 23 40 

Plask o Lek 6 14 20 14 12 26 

Handikappgrupp 3 4 7 3 5 8 

Simundervisning för vuxna  7 7 14 23 6 29 

Späckhuggarna (vuxensim) 6 7 13 5 6 11 

Vattengymnastik 69 2 71 61 2 63 

SUMMA DELTAGARE: 168 91 259 183 91 274 

Antal träningsgrupper   18   19 
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Medlemsrekrytering och statistik 
 

 

 

 

 

557. Vad är detta? Jo, det är antalet medlemmar i 

WSS. Inte dåligt, eller hur? 1 % av Gotlands befolkning. 

En ökning med 8,4 % av antalet medlemmar från 2001. 

Kan det möjligen bero på att vi är duktiga, eller finns det 

någon annan förklaring? Tyvärr tar det många år innan 

vi kan ge alla plats som står i kö för att komma med i 

någon grupp. För närvarande är det cirka 250 personer 

som bara väntar på en  ringsignal från vår ”medlemsoch-

rättgruppsplaceringsansvarige”, Elsie. Inga problem 

tycker en del men verkligheten är något mer kompli-

cerad än så. 

 

 

 

Visst tänker vi på könsfördelning både bland aktiva, ledare och styrelse. 

Ibland hjälper det, men inte alltid. När det gäller simmare så har kvinnor 

övertag och när vi kommer till styrelse så är det tvärtom. 

 

Vi tycker att det är mycket glädjande, att så många gillar det vi gör. Vi 

kämpar vidare, även om alla besparingar slår hårt mot oss när man ändrar 

kriterierna (åldersgränserna) för kommunala och statliga aktivitetsbidrag.  

Antalet sammankomster styrs till stor del av antalet grupper som vi kan 

hålla igång. Det behövs både tider i badet (baden) och möjlighet till villiga 

ledare och tränare. Det hela kan jämföras med börsen, men det skall sägas 

att vi är en säkrare satsning, trots att det enda är att man blir rik på 

erfarenheter. Man blir inte mätt men lycklig. Alla rika är förresten inte 

lyckliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könsfördelning

Män

38%

Kvinnor

62%
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Utbildning, föreläsningar  
Livet är som en bok fylld med 

kunskap. Öppnar man boken, så 

öppnar  man livet och får kunskap 

på köpet. 

Vi har aktiviteter vid sidan om 

själva simningen. Alla har förståss 

inte simmat, men vi har då och då 

spetsat öronen och satt oss till-

bakalutade för att lyssna på någon 

föreläsare. Hoppas något har 

fastnat, vilket jag tror är fallet.  

Den 12 februari var titeln  

”Positiv självbild” på en av före-

läsningarna på Strand Hotell. 

Idrottspsykologen Lars Ryberg, från 

Högskolan i Halmstad, lade mest 

vikt vid temat –En sund kropp och 

stark själ ger ökat självförtroende-. 

Det hjälper inte bara på toppidrotts-

män, utan på alla. 

Leif Söderdahl var i Stockholm 2  

3 mars för att delta i ett stort regel-

symposium. Programmet innehöll 

bl.a regeltolkning, doping och 

förslag till nya regler, vad kan man 

kräva av en funktionär; vad förmår 

våra sinnen, varför så få kvinnor 

och vad kan vi göra åt det, nytt 

utbildningsmaterial för distrikts-

funktionärer, information från IC-

Control om Windows-Grodan. Lars 

har även hjälpt till med utbildning 

av nya simfunktionärer på ett 

förtjänstfullt sätt. Hans kunskaper 

och engagemang har givit oss ett 

antal nya funktionärer. Simningen 

kräver många funktionärer för att 

man skall kunna genomföra en 

tävling. Här en uppmaning till alla 

föräldrar m.fl som ännu inte 

engagerat sig i detta så viktiga 

uppdrag. Kom igen! Som funktionär 

får Du ytterligare en dimension av 

simsporten. 

Den 14 maj bjöd gotlandsidrotten 

på en helkväll på Suderbys 

herrgård. Titeln var ”Idrotten skolan 

och ledarskap”. Där fick vi inspira-

tion och praktiska råd om hur man 

arbetar med barn och ungdomar i 

idrotten och skolan. Föreläsare var 

Leif Larsson, som arbetar som 

konsult i skolutveckling och Björn 

Pettersson, elittränare inom is-

hockey. 

Curre Lundmark, inte helt okänd, 

var på Suderbys den 21 augusti på 

Kick-Off för BingoLotto.   Han de-

lade med sig av sina erfarenheter 

från sitt ledarskap inom ishockeyn, 

men även säljtips och information 

om förändringar i BingoLotto. 

WSS har deltagit i ytterligare ett 

antal föreläsningar och kurser som 

förhoppningsvis sått en del korn. 

 

”Picko” Lindberg vår slavdrivare 

i de högsta grupperna har under året 

genomgått Elittränarutbildning i tre 

omgångar. Ett 20-tal tränare från 

hela landet (inte landet utanför 

Visby) har fortbildat sig i Svenska 

Simförbundets regi. ”Picko” har 

många timmar i badet, dock mest på 

kanten. Vid några tillfällen befinner 

han sig i vattnet, mer eller mindre 

frivilligt. 

 

Träning 
När simmare gör det, så gör de 

det i vattnet för det mesta!!! Många 

meter blir det. Dag ut och dag in, 

fram och tillbaka, längd efter längd. 

Hur orkar dem? Fråga inte mig, 

fråga simmarna så svarar de kanske 

att de är inne i en tung period och 

avverkar flera  kilometrar i 

bassängen per pass. 

Vattenträningen sker huvudsak-

ligen i Solbergabadet med många 

duktiga tränare som pådrivare. Ett 

stort beröm till alla som ställer upp 

och till simmarna. När man sover så 

syndar man inte heter det ju. Det 

gör inte heller en simmare som 

befinner sig på rätt plats, vilket 

naturligtvis är i baljan. 

Vi i WSS har förmånen att ta 

hand om mängder av små ”Silver- 

och Guldfiskar” som efter några år 

växer upp till Hajar och Delfiner. 

Många bara fortsätter efter avslutad 

karriär. Det är härligt med stor 

familj, vilket simningen ger. 

När plats finnes och vi har 

lyckats få ännu flera att ställa upp 

som tränare i smågrupperna så 

kommer vår väntelista (cirka 250 st) 

kanske att försvinna. Det är aldrig 

för sent att engagera sig. 

 

Mitt andra år på simgym-

nasiet. 
Jag har nu gått ett och ett halvt 

år på Nyköpings simgymnasium 

(NSG) av totalt fyra. Detta andra år 

har det skett en hel del för-

ändringar. T.ex har vi nu två trä-

nare anställda på heltid: Ulf 

Kaustinen, chefstränare och lands-

lagstränare och Jens Fridorff, assi-

sterande tränare och tekniktränare. 

Träningsupplägget har också 

ändrats från att vara mer strikt till 

att vi får bestämma mer själva. Det 

finns möjlighet till fem morgonpass 

och 12 eftermiddagspass i veckan, 

plus att vi alltid har tillgång till 

gym. Så då är det bara att välja och 

vraka, en träningsmetod som jag 

trivs väldigt bra med. Det som jag 

tycker är mest positivt med NSG och 

det som gör att man orkar gå upp 

alla dessa tidiga morgnar, är den 

enorma tävlingsandan på träningen, 

man höjer kvaliteten på träningen 

och gör det mycket roligare för oss 

simmare, men även för tränarna på 

kanten. 

En sak som jag har fått uppleva 

är simlägret i maj på Cypern. Dit 

åkte vi med det andra simgymnasiet 

från Hallsberg. Där hade vi två 

veckor av stenhård träning under 

ledning av Åke Hansson. Men det 

jag kommer att minnas mest från år 

2002 är nog ändå mitt silver i JSM 

på 100 meter medley. 

Ida Sandin 
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Vattengympa 
Denna form av fysisk aktivitet 

har kommit för att stanna. Det måste 

vara så om man ser till deltagarna 

som återkommer termin efter 

termin. Jag tycker det är en pres-

tation i sig, att lämna en skön god 

säng tidigt en söndagsmorgon för att 

bege sig till en annan säng. Då 

menar jag  bas-säng. Vissa väljer en 

senare tid på dagen för att få sitt 

behov av motion tillfredsställt. Vad 

man än väljer så är det inte möjligt 

utan våra duktiga ”vattengympa-

lektanter” Monica, Susanne, Åsa 

och ”Kärsan”. Cilla var med och 

terroriserade gympagängen under 

våren. Tack till Er alla. Utan Er ett 

tomrum i tillvaron. 

 

Simskola för vuxna 
Åsa och Elsie fortsätter med 

vuxensimmet. På måndagskvällar 

träffas ett gäng entusiastiska elever 

tillsammans med ledarna. Medel-

åldern på de cirka 20 eleverna i 

gruppen ligger på 49 år, den äldsta 

är 73 år ! Det är bl.a den äldsta 

som simmar längst varje kväll, det 

brukar bli 1000 meter. 

Till höstterminen tog vi in 8 nya 

elever. En del kunde inte alls simma 

i början, men lärde sig snabbt att 

åtminstone ta sig fram tvärs över 

bassängen på tvären, 10 m. Vilken 

lyckokänsla för dessa elever, för att 

inte tala om hur lyckliga vi kände 

oss. De och vi kämpar vidare. 

Elsie och Åsa  

 

Mera vuxensim 
Nadja Andersson som arbetar på 

Solbergabadet har under hösten 

varit ledare för ett gäng tjejer från 

skilda kulturer runt om i världen. 

Simkunskap är lika viktig oavsett 

var man kommer ifrån. Det har vi 

tagit fasta på och vet att det blev ett 

uppskattat inslag i vår breda 

verksamhet. 

Både simning och musik förenar 

människor. Alla kan delta och ha 

trevligt tillsammans. Tack och på 

återseende. 

 

Handikappgruppen 
Vi har ett antal som varje vecka 

beger sig till Roma-badet för att få 

en omgång i  simningens ädla konst. 

En tapper skara som gör presta-

tioner större än vad man föreställer  

sig vanligtvis. Ett härligt gäng som 

tränar och ligger i för att sedan få 

åka till Malmö Open i början av 

varje år och tävla i denna stor-

tävling. Ett stort tack till Hans 

Juhlin som engagerar sig utöver allt 

annat i dessa härliga ungdomar. Vi 

behöver fler som Hans för att alla 

skall få möjlighet till meningsfull 

sysselsättning. 

 

Nybörjargrupperna 
Nybörjargrupperna är ett 

populärt inslag i vår verksamhet. 

Tyvärr så populärt att vi inte på 

långa vägar har möjlighet att 

plocka in dem när dem hör av sig 

för att få börja. De får bara besked 

att de får ”ställa” sig på vänte-

listan. Denna lista är fortfarande på 

tok för lång, ca 250 st i olika åldrar.  

Tur att vi har våra aktiva och f.d 

simmare samt någon förälder som 

hjälper till att hålla igång dessa 

grupper. Utan dessa ledare hade 

det inte blivit någon träning. Tack 

till Er alla. 

Vi behöver dock ett tillskott till 

ledarstaben eftersom det nästa höst 

försvinner en del av våra ledare. En 

del går ut gymnasiet och flyttar av 

den anledningen till fastlandet och 

någon flyttar av annat skäl. 

Elsie 

 

Plask och Lek 1 o 2 
Att ha simgrupper är en stor 

erfarenhet. Man får öva sig på 

ledarskap och att prata inför en 

större grupp. Det är roligt att följa 

barnens utveckling och se deras 

framsteg. Vi tycker det är viktigt att 

barnen får vattenvana och lär sig 

simma i tidig ålder. Här gör vi vårt 

bästa för att uppfylla det.  

Att vara tränare är helt klart en 

bra merit inför framtiden! 

Bahar Kiasat och Sofie Graaf 

Myrehed 

 

Övergångar 
Under året har ett antal Roma-

simmare bytt klubb och gått över till 

WSS. Orsaken är att RIF har be-

stämt sig för att  simsektionen skall 

vara vilande. Tråkigt tycker vi, för 

det är bra för simsporten på ön att 

det finns flera klubbar som 

konkurrerar. 

Naturligtvis hälsar vi simmarna 

välkomna till WSS och vi hoppas 

att både Ni och Era föräldrar känner 

sig hemma hos oss. Hoppas att 

Roma IF så småningom tar upp den 

”vilande svanen” så det inte blir den 

”döende svanen”. 

 

Tävlingar, läger mm 
Ett digert tävlingsprogram har 

genomförts under året. Mycket 

träning skapar behov av många 

tävlingar. Vi har försökt få ihop det, 

men det är inte alltid helt lätt. För 

svåra kvaltider, försörjnings-

tävlingar (för arrangörerna), för 

många deltagare, för långt bort, för 

dyrt. Ja det finns många hinder, 

liksom en häcklöpare måste passera 

innan man är i mål. Varför heter det 

målgång när man faktiskt simmar? 

Det är ju ingen som går i mål? 

Inte mindre än 26 gånger på 

25-metersbana och nio på 50-

metersbana sattes det gotlands-

rekord under året. Mycket bra 

gjort, vilket tyder på god träning 

och mycket vilja. Finns det någon 

nedre gräns tidsmässigt eller 

kommer det bara att fortsätta? 

Kanske lite vadslagning skulle 

sitta bra? 
 

Långa pers i Visby 19.1.02 
”Lång-Per”. Nej, inte han, utan 

Långa pers skall det vara. Tävlingen 

går inte ut på att simma så långt 

som möjligt utan att simma för att 

förbättra sina egna tider på de 

längre sträckorna. Smart va? 13 

simmare gjorde vad de kunde på 25 

starter och en del lyckades. Bra 

början på året! 
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World Cup, Stockholm  

22-23.1.02 
Här kastar vi oss från en pers-

tävling i Solberga till en World 

Cup-tävling i Eriksdalsbadet. 

Ida Sandin satte nytt 

gotlandsrekord på 100 m medley 

vid World Cup-simningarna. Det 

nya rekordet lyder på 1.07.35. Ida 

blev därmed kvalificerad till SM i 

Göteborg även på denna sträcka. 

Tidigare har hon kvalat in på 100 m 

bröst, 200 och 400 m medley. 

För Petra Allestad gick det  

sämre. Hon hade hoppats på att 

kvala in till SM på 800 och 400 m 

fritt men lyckades tyvärr inte klara 

kvalet på någon av sträckorna.  

 

Malmö Open 9-10.2.03 
Dax igen! Till Malmö med Wisby 

Simsällskaps handikappsimmare. 

Detta trots att vi (Anna  & Johnny) 

hoppade av denna verksamhet förra 

året p.g.a tidsbrist men, vi fick nytt 

förtroende av föräldrarna att åka i 

år igen. Vi fick åka av samma 

anledning som vi hoppade av. 

Föräldrarna tyckte inte riktigt att de 

hade tid. 

För en gång skull gick det 

smidigt att ta sig ner till Malmö. 

Bra väglag, ingen dimma och 

plusgrader plus att vi hittade till 

hotellet direkt utan omvägar. Som 

tidigare år bodde vi på Baltzar 

Hotell där vi vid det här laget är 

(ö)kända. Inte minst för våra två 

hjältar Conny & Hans, men även 

Anna Juhlin och nykomlingen 

Jessica Hansson hjälper till. 

Tävlingarna gick hyfsat, men bäst 

gick det för Hans som slog ett 

personligt rekord med 20 sekunder 

på 100 m bröst. Även Anna J gjorde 

bra ifrån sig med nya rekord på två 

av sina tre sträckor. Connys för-

bättring bestod av att han diskade 

sig själv endast tre gånger på 100 m 

rygg. Förra året diskade han sig 

fyra gånger under samma lopp. I år 

gjorde han riktiga startdyk, det har 

han aldrig gjort förr. Jessica som 

aldrig tävlat förr kom hem med nya 

roliga erfarenheter och några bra 

tider. 

Maten: Trots att vi gick tidigt till 

maten i simhallen så var det total 

kaos och kalabalik. Vi fick vänta i 

drygt 30 minuter på korv med mos i 

miniportioner och då var vi ändå 

bland de första där! Märkligt att 

den restaurangen aldrig lär sig!? 

Bästa maten åt vi på båten hem. 

Jansson, potatisgratäng, fläskkarré 

mm bjöds det på där.  

Hemresan började med solsken, 

gick över till regn, sen uppehåll med 

småskurar. Innan vi åkte från 

Malmö hann vi med en timma i 

äventyrsbadet också. Mycket lek 

blev det. 

Nu går båten och vi är väl cirka 

halvvägs hem. Snart hemma! 

Go´natt! Johnny, Anna, Hans, 

Conny, Jessica, Anna J. 

 

Korta pers och Vårplasket i 

Hemse 16.2.02 
Vid simtävlingarna i Hemse del-

tog 33 simmare som sammanlagt 

gjorde 130 starter. Av dessa var 48 

personliga rekord. 

Gotlands främsta simmare Ida 

Sandin och Petra Allestad var 

hemma från sina studier på sim-

gymnasiet i Nyköping, men var inte 

toppade för tillfället och resultaten 

blev inte det bästa. 

Under eftermiddagen genom-

fördes Vårplasket, en simtävling för 

de yngsta och mest oerfarna sim-

marna, som här fick en möjlighet att 

pröva sin förmåga i bassängen. 

 

Nyckelsim i Nyköping 

10.3.02 
Här var Ida idá. Hon går ju som 

Ni vet på Simgymnasiet där. 

 

Kortbane SM i Göteborg 

14-17.3-02 
Ida Sandin tävlade i Sim-SM i 

kortbana i Göteborg. Öppnings-

loppet för  Ida var 400 m medley på 

torsdagen då det blev en 17:e plats 

och det var Ida inte glad över. 

Fredagens tävling i 100 m medley 

blev däremot en framgång. På 

morgonen var det försök och Ida 

gick vidare på tiden 1.06.66. Sedan 

blev det semifinal där tiden blev en 

sänkning till 1.06.38 och det räckte 

till final. Båda tiderna räckte till nytt 

gotlandsrekord på den sträckan. I 

finalen kom Ida på åttonde plats. 

Hon deltog i finalen även i 200 m 

medley och där kom hon sjua. 

Snyggt jobbat! 

 

Värnamo Simspel 6-7.4.02 
”Picko och de sju simmarna”. 

Som hämtat ur Snövit och de sju 

dvärgarna. Detta gäng for till 

Värnamo för simning. Detta är inte 

helt sant, för ytterligare en ledare 

var med. ”Picko, Elisabeth och de 

sju simmarna” skall det vara. Hur 

som helst. Bra resultat 

genomgående. 

 

Järfälla Nationella  

20-21.4.02 
Yes, yes, yes .........Man behöver 

inte vara mångårig för att uttrycka 

sin glädje. Det gick mycket bra för 

de gotländska simmarna i Järfälla. 

Eller vad sägs om det här?  På 120 

starter presterade de 28 simmarna 

60 personliga rekord! Bland dem tre 

klubbrekord och fyra nya got-

landsrekord. ”Det har varit en 

fantastisk helg. Helt kanon. Jag 

hade på känn att det skulle bli bra 

resultat men inte så här bra. Men vi 

har tränat hårt och simmarna lyfte 

varandra genom tävlingen.” Detta 

sagt av ”Picko”.  

Petra och Ida stod för två 

gotlandsrekord vardera. Petra på 

100 m rygg, 1.07.45 och 200 m 

rygg,  2.24.07. Ida på 100 m fjäril, 

1.07.54 och 100 m fritt, 59.46. 

I konkurrens med 25 andra 

klubbar tog våra simmare hem åtta 

medaljer i tävlingen. Fyra av dem 

var guld, vilka de andra valörerna 

var vet inte ”Picko”: ”Det är helt 

fullt i huvudet nu. Vi får åka hem 

och räkna”. 

 

DM i Visby 25-26.5.02 
Antalet deltagare under dessa 

dagar var ett 30-tal. De simmade 

och kämpade för att erhålla så 

många DM-tecken som möjligt. Inte 

bara DM-tecknen är viktiga, utan 

även att få ihop mest antal poäng i 

DM-poängjakten som ger en del 
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prispengar. På 142 starter sattes 63 

personliga rekord. Inget att klaga 

på. Många bra resultat och dess-

utom ett gotlandsrekord av Ida på 

50 m fjäril med tiden 30.66. 

Roligt är det att simmare från 

Roma och Hemse är med och slåss 

om plaketterna. Distriktsmästarna 

presenteras på annan plats i 

verksamhetsberättelsen. 

 

Lång DM i Visby 1.6.02 
Lång DM, kan det vara någon-

ting. Kanske inte det mest publik-

friande, men det är härligt att 

beskåda. Tänk, att få sitta på läk-

taren och se andra ”jobbe”. 

Johan Törngren tog hem segern 

på 1500 m fritt och Angelica 

Allestad blev DM-mästare på 800 

m. Hon fortsatte sedan 700 m till för 

att få en tid på 1500 m. 

 

SM/JSM i Landskrona  

3-7.7.02 
Hej på Er! Här kommer en liten 

redovisning från de våta mäster-

skapen i det stora Skåne. 

Det deltog 90 klubbar från hela 

landet. Det visar bara vilken kon-

kurrens vi har. Mästerskapen gick i 

Citadellbadet, en trevlig anläggning 

med en bra läktare. Vi åkte från 

Visby den 2 juli med båt och bil ner 

till Landskrona, en färd på 9 

svettiga timmar och med en 

uppfriskande paus på en halvtimme. 

Nu till tävlingarna. Jag säger 

bara oj, oj, oj, oj, oj för så sa man 

varje dag när man stod där i regnet 

och såg på våra två deltagare, Ida 

Sandin och Petra Allestad.  

Vi börjar med Petra. Hon gjorde 

en stark insats. Hade lite tungt i 

början, men gjorde en grym av-

slutning och fick med sig tre nya 

gotlandsrekord i 50 m-bassäng och 

de lyder på: 200 fritt 2.14.94, 100 

rygg 1.13.29 och 200 rygg 2.31.48. 

Ida var grym hela tiden. Fick 

sina motståndare till att bli riktigt 

svettiga i sina dyra baddräkter. Hon 

nådde till en semifinal men ej 

vidare. Hon nådde till en ny 

semifinal och klarade det med glans 

”bra jobbat”. 

Ida gick till semifinal på 200 

fjäril, men som sagt ”NO” och  vid 

200 m så sa det bara ”KNOCK”, 

sedan var hon sjua. 

Hon kom 10:a på 400 medley 

med ett nytt pers. Härligt! Ida kom 

hem med fem nya gotlandsrekord 

och det var: 200 fjäril 2.27.32, 200 

medley 2.24.68, 100 bröst 1.18.14, 

100 fritt 1.00.78, 400 medley 

5.14.24 och så simmade hon 200 

rygg på 2.33.84. 

Om Ni undrar var vi bodde så 

säger jag det bara med ett ord 

”SLOTT”. 

Det var allt från oss och nu 

kommer regnet. 

VI DRAR!  Rikard & Co 

 

Pers.tävlingen IDA (dagens 

namnsdagsbarn) i Visby 

14.9.02 
Ja då var sommaren slut och det 

har blivit höst. Som Ni förstår bara 

lääängtar simmarna efter att börja 

träna igen. Jo, så är det, för det har 

styrelsen bestämt. Hårt men rättvist. 

 

Tunafors Nationella, Eskil-

stuna 28-29.9.02 
Vid denna tävling i Vatten-

palatset gjorde Ida rent hus. Sex 

starter, sex förstaplatser. Inte nog 

med det. Två nya gotlandsrekord på 

menyn. Det är klart, simmar man i 

ett palats så måste man uppträda 

som en drottning. Grattis Ida! 

 

Wadköpingsdoppet i Öre-

bro 5-6.10.02 
Ja vi fortsätter på inslagen linje. 

Det gäller verkligen att ha flyt i 

simning. Det är inget skämt, men 

det är skoj. Ida startade 13 gånger 

och plockade hem sex gotlands-

rekord!!!! Bara att lyfta på hatten. 

 

Solberga Open 12-13.10.02 
Vår egen stortävling på ön var 

höstens begivenhet på hemmaplan. 

Tyvärr uteblev en stor del av 

föraviserade fastlandsklubbar. Nu 

genomfördes tävlingen på ett 

mycket bra sätt med många duktiga 

simmare som inte gjorde någon 

ledsen.  

Ett 50-tal simmare fixade 209 

individuella starter och fick med sig 

128 personliga rekord. Petra 

Allestad ordnade ett klubbrekord, 

vilket inte heller är så dåligt. Petra, 

som numera är WSS-are, slog i 

kaklet med tiden 1.08.10 på 100 m 

rygg. Jonas Persson är en 

hemvändande kille som vistats i 

USA ett år. Han har under året 

”over there” blivit starkare och 

förbättrat sin teknik, vilket 

resulterade i att han var tävlingens 

dominant på killsidan. Tänk vad 

luftombyte kan göra nytta. 

 

Grand Prix 3 i Stockholm 

19-20.10.02 
Ida Sandin, Petra Allestad och 

Jonas Persson deltog i dessa inter-

nationella GP-tävlingar. 

Ida satte nytt gotlandsrekord i 

200 m medley på tiden 2.21.37. Den 

tiden räckte till en sjätteplats i 

finalen. 

Petra var nära final men fick 

dock två klubbrekord: 200 m rygg 

på tiden 2.24.23 och 100 m rygg, 

1.08.05. 

Jonas satte två personliga rekord 

på 200 m medley och 1500 m fritt. 

 

Hoppe Cup, Eskilstuna  

2-3.11.02 
En knattetävling som lockade 

många deltagare. Sex simmare från 

WSS var med och slogs om fina 

placeringar. Bäst lyckades 10-åriga 

Elvira Brannestam som tog två guld 

och ett silver. Härligt. De övriga var 

inte dåliga de heller. Bra resultat 

överlag sporrar säkert till fortsatta 

framgångar. 

 

JDM i Värnamo 9-10.11.02 
Här var det Ida som försvarade 

WSS färger. Har inga tillgängliga 

resultat, men det var säkert helt ok. 

 

JDM i Helsingborg 10.11.02 
Petra Allestad deltog från WSS. 

Ensam är stark. Hon satte nytt 

klubbrekord för WSS på 800 fritt 

med tiden 9.17.13. Hon innehar 

själv gotlandsrekordet på denna 
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sträcka, men då för Roma IF.  

Många deltagare och bra resultat. 

 

Sjöhästen i Hemse 10.11.02 
Sjöhästen blir bara större och 

större. Vem blir inte det? För 22:a 

året genomfördes tävlingen i 

Hemsebadet. Generation efter gene-

ration plaskar vidare. För många 

kanske den första tävlingen, vilket 

förmodligen gör att det pirrar lite 

extra i maggropen. Tävlingen var i 

år för de som var födda 1989 och 

senare. Att döma av det stora antalet 

deltagare, så kommer Sjöhästen att 

leva många år framöver. 271 starter 

av 60 deltagare och 124 personliga 

rekord är inget resultat att skämmas 

över. 

 

Grand Prix 4 i Göteborg  

22-24.11.02 
Just det, Göteborg var platsen. 

Örebro var tänkt som tävlingsarena, 

men det blev ändring p.g.a någon 

liten bakterie som tyckte annor-

lunda. Att en liten bakterie kan slå 

en människa som är så stor. Byte av 

tävlingsbassäng hindrade dock inte 

Jonas Persson från att sätta nytt 

gotlandsrekord på 200 bröst. Den 

nya tiden blev 2.32.98 och med 

detta raderades Johan Rydqvists 

gamla rekord från 1986. Bra Jonas. 

Både Jonas och Ida pressade 

ytterligare några pers. 

 

JSM i Malmö 28.11-1.12.02 
JSM. Sug på den karamellen! Här 

har vi tre duktiga simmare som 

representerar WSS i stora samman-

hang, Petra Allestad, Ida Sandin och 

Jonas Persson. Om Ni inte hört talas 

om dem tidigare, så lägg namnen på 

minnet. 

Trots förkylningar och annat kom 

gotlandsrekorden som på beställ-

ning. Petra fyra stycken: 200 fritt, 

100 rygg, 400 fritt och 200 rygg. 

Jonas lyckades pressa tiden på 200 

medley och slog Tord Thuressons 

gamla rekord från 1986. Ida fick 

med sig ett rekord på 100 medley 

och med detta den bästa silver-

platstiden någonsin i ett JSM. Tiden 

blev 1.04.34. Vi gratulerar alla tre 

till mycket fina prestationer. 

Juldoppet 2002 
Söndagen den 15 december av-

slutade de gotländska simmarna 

simåret 2002 med Juldoppet i 

Solbergabadet. 44 deltagare från 

Hemse BK och WSS ställde upp i 

206 individuella starter med 88 

personliga rekord som facit. Jonas 

Persson, WSS satte nytt gotlands-

rekord på 100 medley med tiden 

1.01.43 och slog därmed Fredrik 

Ellebrings gamla rekord med nästan 

två sekunder. Bra presterat. Han 

lyckades även plocka ett klubb-

rekord. Det var Johan Karlssons no-

tering på 50 rygg som slogs med 

tiden  30.16. 

I Juldoppet ingår även en simcup 

(25 rygg, 25 bröst, 25 frisim och 25 

fjäril). Tiderna läggs samman och 

de fem bästa går vidare till final om 

50 meter fritt. Sämsta sammanlagda 

tiden från försöken startar först, 

sedan start efter tidsmarginal. Här är 

inget givet på förhand. Övriga 

grenar genomfördes under stort 

jubel med många påhejare. 

Sammantaget är Juldoppet en bra 

tävling innan simmarna kan få ett 

välbehövligt juluppehåll. 

 

Läger 
Hur är läget? Hur var lägret? 

Tyvärr har vi inte fått någon 

skriftlig redogörelse från deltagarna 

på årets läger i Mariestad. Men att 

döma av kommentarer, telefon-

samtal, SMS mm så gick det ingen 

nöd på gänget som under vecka 33 

belägrade Mariestad. 

 

En del hade synpunkter på att det 

fanns grodor ?!?! i bassängen. 

Bättre att se en groda än att göra en. 

Mycket träning, men överlag 

positiva grodor återkom med nya 

erfarenheter och en del tränings-

värk. Bara maten är bra, så är det 

mesta bra. En vecka på annan ort  

gör att vissa börjar känna hem-

längtan och saknar mammas kött-

bullar. Väl hemma börjar man se 

fram emot nästa läger. 

Årets lägerdeltagare bestod av 

simmare från Hemse BK Sim och 

WSS. 

 

Miniläger 
Natten mellan 15 och 16 novem-

ber samlades ett gäng för över-

nattning i Solbergabadets närlig-

gande lokaler. Natten lång försig-

gick gympa och lekar både i och 

utanför bassängen. Lekar som 

kanske inte direkt kan förknippas 

med simträning, men roligt hade 

man. Här flödade pizzor och Coca 

Cola. Ja allt som är nyttigt (!) stop-

pade man i sig.  

Nattlivet tar hårt även på väl-

tränade simmare. Det kunde kon-

stateras på lördag förmiddag när 

mer eller mindre oroliga föräldrar 

kom till Solbergabadets foajé för att 

på lämpligt sätt transportera hem 

sina utslagna adepter. 

Nattliga övningar ökar den 

sociala gemenskapen och dessutom 

har man skoj. 

 

Resultat DM-poängjakten 2002 

 

Damer 
Ida Sandin WSS 25 poäng 500:- 

Angelica Allestad RIF 23    -”- 300:- 

Sofie Graaf-Myrehed WSS 13    -”- 200:- 

Louise Hofvander WSS 10    -”- 100:- 

 

Herrar 
Frank Gustavsson WSS 25 poäng 500:- 

Johan Törngren WSS 21    -”- 300:- 

Mattias Claesson HBK 12    -”- 200:- 
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DISTRIKTSMÄSTARE 2002 
 

DAMER 
 
50 fritt Ida Sandin WSS 28.54 

100 fritt Louise Hofvander WSS 1.12.27 

200 fritt Sofie Graaf-Myrehed WSS 2.36.06 

400 fritt Ida Sandin WSS 4.34.12 

800 fritt Angelica Allestad RIF 10.12.12  

4x50    fritt     Cilla Lindqvist, Lovisa Pettersson,   

  Lotta Claesson,  

  Elinor Johansson HBK 2.22.47 

4x100   fritt     Marie Hofvander, Louise Hofvander, 

  Sofie Graaf-Myrehed,  

  Ida Sandin WSS 4.53.12 

4x200 fritt -   

50 bröst Ida Sandin WSS 35.61 

100 bröst Angelica Allestad RIF 1.23.83 

200 bröst Angelica Allestad RIF 3.04.27 

50 rygg Angelica Allestad RIF 34.17 

100 rygg Johanna Ivarsson HBK 1.26.90 

200 rygg Elinor Johansson HBK 3.05.23 

50 fjäril Ida Sandin WSS 30.66 

100 fjäril Ida Sandin WSS 1.08.62 

200 fjäril -   

100 medley Ida Sandin WSS 1.09.13 

200 medley Angelica Allestad RIF 2.38.67 

400 medley -   

4x50 medley Linnea Brannestam, Sofie Graaf-Myrehed,  

  Ida Sandin,  

  Elvira Brannestam WSS 2.28.19 

4x100 medley Amanda Brannestam, Sofie Graaf-Myrehed,  

                 Ida Sandin,  

  Louise Hofvander WSS 5.20.35 

 

     

HERRAR 
 
50 fritt Frank Gustavsson WSS 26.57 

100 fritt Frank Gustavsson WSS 58.08 

200 fritt Mattias Claesson HBK 2.39.09 

400 fritt -   

1500 fritt Johan Törngren WSS 19.59.96 

4x50 fritt - 

4x100 fritt - 

4x200 fritt -   

50 bröst Frank Gustavsson WSS 33.49 

100 bröst Johnny Allestad HBK 1.30.06 

200 bröst -   

50 rygg Johan Törngren WSS 32.42 

100 rygg Adam Jakobsson WSS 1.23.83 

200 rygg -   

50 fjäril -   

100 fjäril -   

200 fjäril - 

100 medley Frank Gustavsson WSS 1.09.34 

200 medley  - 

400 medley -   

4x50 medley -  

4x100 medley - 

NYA DISTRIKTSREKORD 2002   
 

25 METERS BANA 
 

100  medley D 020123 Ida Sandin WSS 1.07.35 

100  fritt D 020310 Ida Sandin  WSS 1.00.04 

100  medley D 020315 Ida Sandin WSS 1.06.66 

100  medley D 020315 Ida Sandin WSS 1.06.38 

100 fjäril D 020420 Ida Sandin WSS 1.07.54 

200 rygg D 020420 Petra Allestad RIF 2. 24.07 

100 rygg D 020421 Petra Allestad RIF 1.07.45 

100 fritt D 020421 Ida Sandin WSS 0. 59.46 

50 fjäril D 020526 Ida Sandin WSS 0.30.66 

100 fjäril D 020928 Ida Sandin WSS 1.05.41 

50  fritt D 020929 Ida Sandin WSS 0.27.50 

200 fritt D 021005 Ida Sandin WSS 2.09.04 

200 medley D 021005 Ida Sandin WSS 2.21.90 

400  medley D 021006 Ida Sandin WSS 5.02.87 

200 fjäril D  021006 Ida Sandin WSS 2.27.93 

200 bröst D 021006 Ida Sandin WSS 2.41.92 

100 medley D 021006 Ida Sandin WSS 1.06.37 

200  medley D 021019 Ida Sandin WSS 2.21.37 

200  bröst H 021123 Jonas Persson WSS 2.32.98 

200  medley H 021128 Jonas Persson WSS 2.13.02 

200 fritt D 021128 Petra Allestad WSS 2.07.90 

100 rygg D 021128 Petra Allestad WSS 1.05.62 

400 fritt D 021129 Petra Allestad WSS 4.28.43 

200 rygg D 021201 Petra Allestad WSS 2.19.65 

100  medley D 021201 Ida Sandin WSS 1.04.34 

100 medley H 021215 Jonas Persson WSS 1.01.43 

 

 

 

50 METERS BANA 

 
200 fjäril D 020703 Ida Sandin WSS 2.27.32 

200 fritt D 020704 Petra Allestad RIF 2.14.79 

100 rygg D 020704 Petra Allestad RIF 1.13.29 

200  medley D 020705 Ida Sandin WSS 2.26.05 

200  medley D 020705 Ida Sandin WSS 2.24.68 

200 rygg D 020706 Petra Allestad RIF 2.31.48 

100 bröst D 020706 Ida Sandin WSS 1.18.14 

100 fritt D 020706 Ida Sandin WSS 1.00.78 

400 medley D 020707 Ida Sandin WSS 5.14.24  
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  WISBY SIMSÄLLSKAP  KLUBBREKORD 2002 
DAMER 25-metersbana 
25 m fritt Jenny Ellebring 0.12,84 DR 961221 

50 m fritt Ida Sandin 0.27,50 DR 020929 

100 m fritt Ida Sandin 0.59,46 DR 020421 

200 m fritt Petra Allestad 2.07,90 DR 021128 

400 m fritt Petra Allestad 4.28,43 DR 021129 

800 m fritt Petra Allestad 9.17,13  021109 

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 0.34,94  011124 

100 m bröst Ida Sandin 1.14,01 DR 011201 

200 m bröst Ida Sandin 2.41,92 DR 021006 

50 m rygg Ida Sandin  0.32,45  010211 

100 m rygg Petra Allestad 1.05,62 DR 021128 

200 m rygg Petra Allestad 2.19,65 DR 021201 

50 m fjäril Ida Sandin 0.30,66 DR 020526 

100 m fjäril Ida Sandin 1.05,41 DR 020928 

200 m fjäril Ida Sandin 2.27,93 DR 021006 

100 m medley Ida Sandin 1.04,34 DR 021201 

200 m medley Ida Sandin 2.21,37 DR 021019 

400 m medley Ida Sandin 5.02,87 DR 021006 

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 

 

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 Jonas Persson 2.32,98 DR 021123 

50 m rygg Jonas Persson 0.30,16  021215 

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 Jonas Persson 1.01,43 DR 021215 

200 m medley Jonas Persson 2.13,02 DR 021128 

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 
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Tävling Start- Övr. Deltag-

Plats Simmare Ind-start avg. Färd- kostn avgift

Datum Ledare Lag-start sätt

Långa pers 13 25 B/B

Visby Flyg

19/1 Övr

Word Cup 1 B/B 380 kr

Stockholm 1 Flyg

22-23/1 Övr 32 kr

Malmö open 5 10 B/B 1 470 kr

Hkp 2 Bilhyr 1 500 kr

10-11/2 Övr 86 kr

Korta Pers 19 71 B/B

Hemse 8 Flyg

16/2 Övr

Vårplasket 18 38 B/B

Hemse Flyg

16/2 Övr

Nyckelsim 1 B/B

Nyköping Flyg

10/3 Övr

SM 1 4 B/B

Göteborg 1 Flyg 2 126 kr

14-17/3 Övr 287 kr

Värnamo simspel 7 B/B 6 416 kr

Värnamo 2 Flyg

5-7/4 Övr

Järfälla interna 19 B/B 5 424 kr

Järfälla  2 Flyg

19-21/4 Övr 160 kr

DM 12 60 B/B

Visby 3 Flyg

25-26/5 Övr

Lång DM 5 5 B/B

Visby Flyg

1/6 Övr

SM Ute 1 6 B/B 422 kr

Landskrona 1 Flyg

3-7/7 Övr 306 kr

Pers.tävl. IDA B/B

Visby Flyg

14/9 Övr

Tunafors Nat. 1 6 210 kr B/B 210 kr 210 kr

Eskilstuna Flyg

28-29/9 Övr

Wadköpingsdoppet 1 13 B/B

Örebro Flyg

5-6/10 Övr

Solberga Open B/B

Visby Flyg

12-13/10 Övr

GP 3 3 10 B/B 372 kr

Stockholm 1 Flyg

19-20/10 Övr 670 kr

Hoppe Cup 6 23 B/B 1 204 kr

Eskilstuna 2 4 Flyg

2-3/11 Övr 5 724 kr

JDM 1 8 B/B

Värnamo Flyg

9-10/11 Övr

JDM 1 B/B

Helsingborg Flyg

10/11 Övr 935 kr

Sjöhästen 36 159 B/B

Hemse 4 Flyg

10/11 Övr

GP 4 2 8 B/B 3 354 kr

Göteborg 1 Flyg

22-24/11 Övr

JSM 3 10 B/B 3 678 kr

Malmö   1 Flyg

28/11- 1/12 Övr

Juldoppet 31 138 B/B

Visby 3 Flyg

15/12 Övr

7 461 kr

5005 185 kr 2 593 kr 1 207 kr

0 kr 0 kr

160 kr

1 500 kr

7 298 kr 3 649 kr

4 455 kr 8 101 kr 386 kr 0 kr 8 000 kr 10 140 kr 483 kr

200 kr

Antal Kost och logi Resekostnader

0

Tävlingskostnad

Totalt per/p Totalt per/p Totalt per/p

500 kr 1 066 kr

0

400 kr 1 151 kr 576 kr 206 kr 500 kr 1 463 kr 732 kr

800 kr 42 kr 0 kr 800 kr

0 kr

8 517 kr437 kr 2 500 kr

0 kr 0 kr

1 217 kr

42 kr

0 kr 0 kr 160 kr 160 kr

1 010 kr 84 kr 0 kr

720 kr 4 126 kr 458 kr 0 kr

1 010 kr 84 kr

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

1 299 kr

390 kr 390 kr

300 kr 5 771 kr 2 886 kr 364 kr 500 kr 6 299 kr

1 000 kr 4 979 kr 1 660 kr720 kr 1 905 kr 635 kr 1 118 kr

420 kr 420

90 kr 90 kr 935 kr 500 525 kr

0 kr 0 0 kr

525

800 kr 120 kr 120 kr 0 kr 500 kr

0

0 kr 0 kr 0

3 176 kr800 kr 9 724 kr 2 431 kr 920 kr 1 500 kr 12 702 kr

1 056 kr850 kr 3 673 kr 459 kr 866 kr

3 500 kr 7 762 kr 862 kr

3 150 kr

1 188 kr

390 kr 0 kr 0 kr

3 000 kr 8 451 kr

5 194 kr900 kr 4 752 kr 261 kr
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Försäljning 
Vi, några mödrar, fortsätter som 

vanligt med att finnas på badet på 

lördagar och söndagar för att serva 

barn och föräldrar i simgrupperna 

med kaffe, glass, försäljning av sim-

märken, bingolotter mm. Nytt för i 

år är att vi har WSS-collegetröjor, 

WSS-tshirt och badlakan med tryck 

”Wisby Simsällskap”.  

Det skulle vara bra om vi kunde 

få flera föräldrar som kan hoppa in 

ibland och ta hand om försälj-

ningen.  Vi är där mellan klockan 

10-14. Om man vill handla på övrig 

tid så är det bara att säga till så 

ordnar vi det också. 

Elsie 

 

Tofta-kläder 
Detta år hade vi höstkollektionen. 

Försäljningen pågick under tiden 

21.9-6.10.  Det var några som hade 

väskorna med kläder och visade upp 

hemma eller hos bekanta och på 

arbetsplatser. I huvudsak blev det 

dock att vi turades om att vara på 

Solbergabadet där vi hängde upp 

kläderna varje gång det var någon 

simgrupp på gång så att man kunde 

se på kläderna och ev göra sin be-

ställning. Det blev både för-

middagar och kvällar, eftersom vi 

även gick ut till Vattengympa-

grupperna och Vuxensimmarna. 

För att få 20 % i provision på 

försäljningssumman så skulle vi 

komma upp till 50.000:- (annars 

”bara” 10 %). Vi kom dock inte upp 

till denna summa, det blev ca 

46.000:-, men vår kontaktperson 

hos Tofta-kläder, Stefan Glad, 

tyckte att vi hade kämpat på så bra 

så vi fick ändå 20 %! Det kändes 

bra efter en ganska jobbig period.  

Elsie 

 

Utomhusbaden 
Härlig sommar. Mycket sol och 

många badande. Det gör att 

resultatet blev det bästa hitintills. 

Stort tack till alla inblandade. Jenny 

Ellebring skrev förra året att 

självklart finns det alltid saker att 

förbättra. Om vi tar vädret, så tycker 

jag att vi lyckats mycket bra. Allt 

annat beror  i första hand på bad-

personalen och allt fler har enga-

gerat sig. 

 

BingoLotto 
BingoLotto är en av idrottens och 

föreningslivets största inkomstkällor 

i Sverige. Tyvärr så minskade WSS 

sin försäljning under 2002, speciellt 

under hösten. 

Information till simmare och sim-

marföräldrar om vikten av denna 

inkomst har inte lett till någon för-

bättring. 

Under året har vi även sålt 

Färgfemma- och Sänka Skepp-lotter 

och naturligtvis Adventskalendern. 

Eva Sandin 

 

 

 

 

Loppis 
Loppmarknaderna består av både 

traditionell loppis, med många pry-

lar av varierande sort och kvalitét, 

och bokloppis.  

Efter den vanliga loppisen sålde 

vi ut rubbet till en kille som driver 

prylbod. I och med detta skapade vi 

plats för kommande aktiviteter.  

Både bokloppis och vanlig loppis 

ger oss bra pengar. Dessutom får de 

som skänker sina ägodelar till oss 

gott om plats i källare, förråd, bok-

hyllor och liknande. Tänk va bra, Ni 

får städat och vi får pengar. 

 

Hemortsalternativet 
Tyvärr har vi fr.o.m hösten 2002 

inga ungdomar på ”Hemortsalterna-

tivet”. Jonas Backlund och Emma 

Norberg samt Maria Lasson gick ut 

på Säveskolans trappa för sista 

gången i våras, efter tre långa år. På 

tal om ”Hemortsalternativ” så har 

Jonas och Emma verkligen givit 

detta ett nytt ansikte. De flyttade 

hem till Åland, vilket är deras äkta 

hemort. 

Tack alla tre för de här åren och 

vi kan bara önska lycka till. 

 

Julmarknad 
Man skall inte ändra på invanda 

rutiner. Alltså blev det ungefär 

samma sak i år som tidigare år med 

julmarknad, julgransförsäljning och 

lucia. Vi i ”kommittén” bakade en 

del och en del andra föräldrar om-

bads att baka det som vi behövde till 

brödportioner mm. Vi lämnade ut 

lappar till föräldrarna där vi bad 

dem att skänka något till vår för-

säljning och lotterier. Det kom in en 

del. Kaffebröd, godis, lax, skinka 

mm. Peter Melander (förälder) 

lämnade silver- och tenntråds-

armband som vi hade till försäljning 

och vi fick viss provision på detta.  

Lucia på badet blev som vanligt 

stämningsfullt och fint. Lucior i år 

var Sofie Graaf Myrehed och Sara 

Nyberg. Tack till alla som ställde 

upp och hjälpte till så att vi kunde 

genomföra detta även i år. 

Elsie 

 

Enduro 
Mängder märkliga män och kvin-

nor (några få av det kvinnliga 

könet), som på tvåhjuliga fordon 

(troligtvis motorcyklar) tar sig fram 

på Tofta skjutfält varje år på vägar 

som inte finns, är många. I år fler än 

något tidigare år i modern tid.  

Wi (sby SS) har, sedan nästan 

lika många år som Gotland Grand 

National funnits, sett till att de fått 

vatten på hela kroppen för att sedan 

kunna visas upp för nära och kära. 

Den enda garanti vi kan lämna är, 

att ingen lämnar Solbergabadet lika 

skitig (förlåt) som han/hon kom. De 

smutsar ner sig och renar sig år efter 

år. Konstigt att en del aldrig lär sig. 

Hoppas förresten att de inte gör det, 

för det är mycket trevligt att ha med 

dessa fantaster att göra. Tack till 

alla ”Fantastiska människor i sina 

rullande maskiner”. 

 

Solbergabadet 
Bad, bad, bad! Ja dagarna i ända 

är våra simmare i Solbergabadet. 

Nu är det så, att våra simmare ut-

övar en något mer avancerad form 

av bad än övriga besökare i vår 

hemmabalja. Oftast är simmarna 

snälla och ordentliga och får beröm 

av personalen som nog skulle sakna 

dem om de inte fanns där. Alla vi, 

både snälla och dumma, vill tacka 

personalen på Solbergabadet för 

ännu ett blött år. 
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Klubbstugan 
Jag börjar med att citera Lena 

Maria Klingvall, en handikappad 

sångerska med en härlig röst och en 

stor personlighet. Hon har, trots sitt 

handikapp, sett möjligheter och har  

bl.a gett ett 30-tal konserter i Ja-

pan. Citatet är som följer: ”Tid är 

det enda som är rättvist, alla har 

lika mycket.” 

På förekommen anledning så 

skall jag inte börja med att säga att 

vi inte haft tid att göra det ena eller 

det andra. Visst har vi tid! Det gäl-

ler bara att prioritera, för vi har ju 

alla lika mycket?!?! 

Den 24 april hände det. Den år-

liga vårstädningen med lövräfsning 

och korvätning. En hög simmare 

krattade ihop en hel hög med löv. 

Nej det var inte en ”hög” simmare 

utan ett större antal simmare. Rätt 

skall vara rätt (-vist). Det blev så 

fint och alla vårblommor tackade 

för sig och önskade välkommen 

åter. Ingenting är så fint att det inte 

kan bli finare. 

Nu till önskelistan. Delvis en 

repris, men vadå? Jultomten (eller 

hustomten) uppfyller inte heller han 

det som står på önskelistan. Mål-

ning av kök, nytt alt. renovering av 

tak på ladan, målning av staket 

samt lite förbättringar utvändigt på 

kåken. Vi kan i alla fall glädja oss 

åt att det inte är något fel på uthyr-

ningsverksamheten. Vissa återkom-

mer med en dåres envishet år efter 

år, för att njuta av sommaren vid 

”lilla paradiset”. Glädjande är 

också att ”vårt” lilla ställe används 

av en hel del övriga, både simmare 

och herrklubbar, damklubbar, pen-

sionärer, barnkalas m.m. 

Jag tror att 2003 blir ett år där 

det bara finns möjligheter och inga 

svårigheter. 

Kjellis, auktoriserad 

 hustomte. 

 

 

Strandvandring 
Lördagen den 25 maj, pingst-

afton, kl 08.00 var det åter dags att 

samlas vid Solberga-badet för ut-

färd till WSS traditionsenliga 

strandvandring. Det var 25 stycken 

förväntansfyllda ungdomar och för-

äldrar som med blandade känslor 

såg fram emot det kommande 

dygnets strapatser. Vissa hade varit 

med förr och visste vad de gav sig 

in på och hade förberett sig därför. 

Andra visste nog inte riktigt hur 

långt 2 mil egentligen var. 

Vädret var lite gråmulet och vin-

den friskade i en del. Efter lastning 

av bagaget bar det iväg mot start-

punkten som var Vitvär norr om 

Ljugarn. Alla gav sig iväg med 

friska steg. Dock var efterpatrullen 

redan vid första rast efter cirka 3 

km, en bra bit efter. Viss omstuv-

ning skedde i ordningen så att de 

med den kortaste steglängden fick ta 

täten. Vandringen fortsatte med 

omväxlande promenad på fina 

strandvägar och tassande på 

strandhedar där risken för våta 

fötter var betydligt större. 

Närkån bedömdes tidigt alldeles 

för svår att passera längs stranden. 

Det beslutades att ta obehaget med 

att gå den ca 2 km långa omvägen 

uppåt landet för att gå över på 

landsvägsbron. Efter att ha passerat 

ett antal gamla fina fiskelägen som 

Brändu, Nyudden, Nabban och 

Djaupdy nådde vi fram till tänkt för-

läggningsplats,  väster om Auster-

viken. Där restes för första gången  

WSS egna 20-mannatält. Tradi-

tionsenligt utspisades det rejäla 

grillade hamburgare.  

Ungdomsgänget begav sig till 

stranden där de, runt den periodvis 

rejäla brasan, sannolikt berättade 

historier som inte var nyttiga för 

vuxnas öron. 

Närmare midnatt, när mörkret 

hade lagt sig och daggen kom kry-

pande kom gänget tillbaka. 

Samtidigt kom Thomas och 

Fredrik gående från stranden. De 

hade jobbat på dagen men ville inte 

missa årets etapp så de hade startat 

lite senare. De påstod sig inte ha 

gått omvägen vid Närkån. Det är 

närmare rakt över och ”man är väl 

simkunnig”. 

Efter nattvila och efter det att 

några åkt åt annat håll gav sig 

gänget iväg igen. För att kunna 

säga att man gått hela Gotland runt 

rundades till och med Närsholmen. 

Lunch intogs strax söder om Närs-

hamn. Det var ett väl samlat gäng 

som strax efter kl 14.00 nådde årets 

slutmål, Hörte. Flera med lite 

småblåsor men efter kort återhämt-

ning åter fulla med energi. 

Många, med undertecknad, ser 

säkert fram emot en ny promenad 

under 2003. 

Crister 

 

Våravslutning för ”små-

grupperna” 27.4.02 
Som vanligt förlade vi av-

slutningen vid klubbstugan men, 

som vanligt hade vi tyvärr inte fint 

väder. Det småregnade, så kaffet för 

föräldrarna blev inne i stugan. Det 

blev lite klabbigt. 

För barnen hade vi en variant av 

”Fångarna på Fortet”, ”Fångarna 

vid Kvarnen”. Vi hade sju olika sta-

tioner där de fick utföra olika 

uppgifter och efter den sista fick de 

gå till kvarnen där Kjellis som 

”Father Fouras” satt och de fick 

tala om vilket lösenord de kommit 

fram till och fick guldpeng 

(choklad) för detta. Därefter serve-

rades varm korv och saft. Trots 

regnet så blev det bra ändå. 

/Elsie 

 

Dataansvarig 
Lars Hansson, han som pratar 

skånska, är den som sitter som 

spindeln i nätet när det gäller 

anmälningar till tävlingar. Det är ett 

stort jobb att få in anmälningar inför 

en tävling. Allt skall in på rätt plats, 

vad avser grenar, anmälningstider 

mm. Lars gör ett stort arbete med 

detta och tyvärr så  händer det lite 

för ofta att han inte får underlaget 

förrän sista dagen, sista timmen 

(ibland dagen efter). Han lyckas för 

det mesta pussla ihop det hela så 

startlistor kan produceras innan (!) 

start. När väl vi kommer till tävling 

här på Gotland, så sitter han där 

med sin lilla DATA och knappar in  

resultat helt lugnt. Det som syns är 

tyvärr det lilla. Det som sker bakom 

kulisserna före och efter tävling har 

få vetskap om. Tack till Lars som 

knapp(t) får tack. 
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Hedersmedlemmar 
(Fet stil är även hedersledamot) 

 

1.   G.W. Roos 1924 

2. Sven Montan 1932 

3. Sten Lindström 1941 

4. Sven Wahlberg 1947 

5. W.E. Wadner 1947 

6. Anders Calissendorff 1947 

7. Anders Attner 1949 

8. Karl-Sture Wickman 1958 

9. Harry Palm 1987 

10. Rune Fohlström 1988 

11. Kjellåke Nordström 1990 

12. Lars-Erik Larsson 1991 

13. Lennart Svennefelt 1991 

14. Dan Broddvall 1993 

15. Bertil Ödman 1994 

16. Elsie Nordström 1994 

17. Leif  Söderdahl 1994 

18. Rune Nyberg 1996 

19. Kurt Ullberger 1999 

20. Kjell Thuresson 2002 

 

 

Utmärkelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Utmärkt är något som är bra. Utmärkelser får man för att man gjort något bra. Bra är det om något är utmärkt.  

Vi behöver alla uppskattning, men alla får det inte i den omfattning som de förtjänar. När man blir uppmärksam- 

mad vill man dela glädjen med alla runt omkring som gjort det möjligt. Vi framför tack till alla runt omkring  

och vill att Ni skall passa på och spegla Er i glansen av medaljer och berömmelse. Här följer några namn  

som uppmärksammats lite extra. 

 
Kjellåke Nordström   GI:s förtjänstmedalj i guld. 

Leif Söderdahl  o Kjellåke Nordström    Sv Simf förtjänstmedalj i förgyllt silver.                                                                                  

  

              Elsie Nordström  GI:s förtjänstnål i silver. 

Elsie förärades även en vers skriven av Barbro Wettersten. 

-Att plaska det är kul, javisst. 

Fast inte när man kommer sist. 

Arkivens matador hon är. 

Med ordning både här och där.- 

 

Ida Sandin  ”Under en minut på 100 m fritt”,  

   första tjej på Gotland, med tiden 59.45.  

 

Ida Sandin Gotlands Allehandas idrottsutmärkelse till en första placering på 2002  

 års ”Tio-bästa-lista”.  

 

Rikard Lindberg  Kultur- och fritidsförvaltningens idrottsledarstipendium. Diplom + 5000:-. 

 

Leif Söderdahl  Gotlands Simförbunds vandringspokal ”William Holmgrens minne” + 500:-. 

 



Verksamhetsberättelse 2002 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

  

- 16 - 

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 

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 Elvira 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 Ida Sandin 

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 Angelica Allestad 

Adam Jakobsson 

8 WSS uppmuntringspris 

”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Eva Sandin 

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 
 

Slutord låter så definitivt. Slutord skulle kunna vara det sista man säger. De ligger inte ens sist i vår 

verksamhetsberättelse. År 2002 hände det mer än på länge i Wisby Simsällskaps historia. Många duktiga 

simmare satte flera rekord både personliga, klubb- och gotlandsrekord än någonsin tidigare. Vi är stolta 

över Er och vill framföra ett stort grattis till alla inblandade. 

 

År 2002 blev vi 80 år. Vi firade inte stort utan samlade intresserade till öppet hus vid klubbstugan vid 

kvarnen Kärringen. Vi tittade på tidningsurklipp, foton mm och åt både tårta och hamburgare. Trevlig 

samvaro i fint väder. 80 år är en aktningsvärd ålder inte bara för de människor som uppnår den, utan även 

för en fin förening som WSS. Vi lovar att arbeta vidare i samma anda så vi kan fortsätta att fira både ålder 

och framgångar. Tack till alla. 

 

År 2002 blev vi med tidtagaranläggning av lite modernare snitt än gamla startpistolen. Även om 

utrustningen inte är helautomatisk så är vi tacksamma för den möjlighet som givits oss. Det finns mycket 

som vi skulle vilja skriva om, men som sagt. Sista ordet är ännu inte sagt eller skrivet. 

 

Livet är inte de dagar som gått utan 

de dagar man minns. ”Pavlenko” 

 

 

Kjellåke Nordström 

Ordförande 

 

 Leif Söderdahl    Jan Törngren 
 

 

 Stig Nilsson     Eva Sandin 

 

 

 Crister Persson    Irene Cederqvist

    Utandning         Inandning 

Marshall Halls ursprungliga metod för konstgjord andning. (The Royal National Lifeboat Inst:s plakat.) 1800-talets mitt. 
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Verksamhetsplan 2003 
 

Organisation 
Styrelsen består av sex ledamöter 

jämte en ordförande och inom sty-

relsen arbetar man med olika an-

svarsområden. Inom de olika 

ansvarsområdena tar resp områdes-

chef de personer till hjälp som 

behövs, för att lösa sin uppgift. 

 

Utbildning 
Nyttja SISU mera för före-

läsningar och utbildningar i stu-

diecirkelform. Se möjligheter ge-

nom samarbete med olika orga-

nisationer såsom SLS, Röda Korset 

m.fl. Ge ledare, tränare, simmare 

och föräldrar den utbildning som 

krävs för att hålla den höga nivå 

som ambitionen kräver. Alla aktiva 

och ledare skall genomgå livräddar- 

och  HLR-utbildning efter förmåga. 

 

Träning 
Fortsatta ansträngningar att 

utbilda och förkovra tränarna. Sti-

mulera ungdomarna till simträning 

och tävlingssimning. Stödja och 

uppmuntra de som inte vill tävlings-

simma, till att utöva någon annan 

form av vattensport (fensimning, 

crawlkurs för vuxna mm). Ta till-

vara äldre simmares kunskaper som 

tränare/ledare. 

 

Träningsläger 
Jan Törngren, f.n styrelseledamot 

på distans (vilken då?), undersöker 

flera möjligheter till att förlägga 

träningsläger utanför ön. Vi har den 

ambitionen, att det skall ges möjlig-

het att komma hemifrån ett tag för 

att genomföra träning. Den sociala 

samvaron vid ett läger är också en 

viktig ingrediens vid vår bedöm-

ning. Tiden för lägret blir vecka 32. 

Platsen återkommer vi till så snart 

detaljerna är klara. 

Som tidigare år blir det med 

största sannolikhet några miniläger i 

någon form på hemmaplan. Dessa 

miniläger ligger mer på tränarna att 

planera och genomföra.  

 

Tävlingar 
Målsättningen som tidigare, att 

ge simmarna i tävlingsgrupperna 

minst en fastlandstävling i månaden. 

De ekonomiska förutsättningarna 

styr som vanligt uppsatta mål Ett 

riktmärke och vår målsättning är att 

delta i de tävlingar som redovisas 

särskilt på annan plats i verksam-

hetsberättelsen. 

 

Motionsverksamheten 
Det skall finnas utrymme för ren 

motionsverksamhet, dock under 

ordnade former. Vattengymnastik 

och simskola för vuxna är några 

exempel på aktiviteter som redan 

finns på menyn. För övrigt är det 

bara  att låta fantasin flöda och 

komma med konkreta förslag till 

motionsutövande. ”Späckhuggarna” 

är ett bra exempel på bra idéer som 

lätt går att fixa till. Viktigt är att 

motionera, så varför inte göra som 

fiskarna –i vattnet. 

 

Lokaler 
Fortsatt underhåll av klubbstugan 

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 got-

landskusten. 

 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 

baden 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 och se framåt 

för kommande verksamhet. Hålla 

simmare, ledare och föräldrar  infor-

merade om framtiden. Se till att det 

ordnas infoträffar eller rena ”Lära-

känna-varandra-partyn”. Alltså vara 

lyhörd för allt och försöka genom-

föra det efter bästa förmåga. 

Förmå kommunen att kom-

plettera tidtagaranläggningen med 

display för resultatredovisning vid 

tävlingar. Det skulle innebära, att 

tävlingarna blev än mer intressanta 

för tävlande och åskådare. 
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WISBY SIMSÄLLSKAPS ÅRSPLANERING 2003 

 
 

Januari 21-22 World Cup Stockholm 

 26 Vinterpers Solbergabadet 

Februari 8-9 Malmö Open (HK) Malmö 

 15-16 DM Hemse 

 19 WSS Årsmöte Hotell S:t Clemens 

 22 Lång-DM Visby 

Mars 9 Vårplasket Hemse 

 13-16 Inne-SM 25 m Stockholm 

 18 GSimf Årsmöte Visby 

 22-23 Höglandsdoppet Nässjö 

 23 Knattesim Norrtälje 

April 5-6 Järfälla nationella Järfälla 

 26 Vårsimiaden Roma 

Maj 17-18 Wella Cup 50 m Täby 

Juni  WSS Strandpromenad Herta --? 

Juni-Juli 27.6-1.7 Ute SM/JSM 50 m Norrköping 

Juni-Juli 28.6-4.7 NWIG Guernsey 

Augusti Vecka 32 Läger ??? 

September 13 alt 14 Perstävling & knattetävling Solbergabadet 

 27 Speedo knatte-cup (alternativ) Stockholm 

 27-28 Tunafors nationella (alternativ) Eskilstuna 

Oktober 11-12 Solberga Open Solbergabadet 

 25-26 SUM SIM Region Stockholm 

November 9 Sjöhästen Hemse 

 14-16 Fantomen Cup (alternativ) Stockholm 

 22-23 JSM Umeå 

December 13 WSS Marknad & Lucia Visby 

 14 Julplasket/Juldoppet Solbergabadet 



Verksamhetsberättelse 2002 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

  

- 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Om samtliga åhörare är eniga med 

mig,  kan det alltså inte bli  någon  
diskussion – med mindre än att jag 

förklarar mig oenig med åhörarna! 
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Medlemsavgifter för år 2003 
 

 

 

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:- 

 
 

 

PUL 
 
Eftersom man numera är skyldig att, enligt Personuppgiftslagen (PUL), informera medlemmarna om att man använder 

personnummer  (eller oftast endast födelsetid) i våra medlemsregister så har alla tillsammans med inbetalningskortet 

fått sig medsänt följande meddelande: 

 

Härmed ger jag (eller förälder) mitt samtycke till att Wisby Simsällskap får behandla/registrera av mig lämnade 

personuppgifter (namn, adress, telefon och födelsetid) enl Personuppgiftslagen (PUL). Detta i min egenskap av 

medlem och för de ändamål föreningen har, med upprättande av medlemsregister samt redovisning och indelning i 

olika åldersklasser för statistikuppgifter som måste redovisas två gånger per år till Gotlands Idrottsförbund, för 

erhållande av kommunalt och statligt aktivitetsstöd. Om samtycke ej ges vänligen meddela föreningen detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här följer ett par brev från 

två gamla simmare, brö-

derna Lars och Gustaf Hell-

sing. De är fortfarande med-

lemmar i WSS och följer 

troget klubbens föreha-

vanden. 

 

Följande brev är adresserat till 

Kjellåke Nordström, Visby. 

Västerås den 3 mars 1999. 

Broder! 

Jag blev positivt överraskad av 

den förnämliga årsredovisningen 

Du sände mig för Wisby SS 

gällande 1998. Det gläder mig att 

konstatera vilken fin verksamhet 

och administration som råder i 

sällskapet. Tråkigt bara att sim-

hallsfrågan råkat i bakvatten. Om  

kommunalpolitikerna begrep vilken 

ovärderlig ungdomsverksamhet 

sällskapet bedriver, det rör sig om 

400-500 unga simmare, som får sin 

fostran och träning genom WSS, 

skulle hallfrågan säkert påskyndas. 

Den välgjorda årsberättelsen är ett 

bra informationsmaterial. 

När jag hade glädjen att få vara 

med på sällskapets 75-årsjubileum 

och sedan jag tagit del av den 

livliga verksamheten, slog mig 

tanken att jag som gammal simmare 

och ordförande i WSS kunde dela 
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med mig av händelser jag upplevt 

under åren 1937-45 då jag var 

aktiv. Här några axplock. 

DM-simningar och simhopp 

Dessa tävlingar alternerade 

mellan Visby och Slite och ibland 

KA3 samt ägde rum i hamnarna, 

där banor iordningställts. Hopptorn 

fanns både i Visby och Slite. En viss 

rivalitet rådde mellan Visby- och 

Slitesimmare. På den tiden rådde 

baddräktstvång bl.a fick man inte 

ha för stor urringning i dräkten 

under armarna. Jag erinrar mig 

från DM i Slite 1937 att efter 

Sliteprotest min baddräkt visade för 

mycket av min kropp, varför jag 

nödgades ta på en undertröja under 

simdräkten. Sen gick det bra att få 

deltaga. 1938 erövrade jag mitt 

första senior-DM i Slite på 200 m 

bröstsim. Simningen försiggick i 

olika heat med tiderna som av-

görande. Det hände sig att Robert 

Myrsten, Slite och jag fick samma 

tid på sträckan i olika heat. Det 

skulle då bli omsimning mellan 

honom och mig. Robert avstod, 

varför jag tilldelades segern. Ett 

stort ögonblick för en 16-åring. 

Träningsförhållandena var mise-

rabla. Vi hade ingen simhall, endast 

Östersjön att hålla till i. I Visby höll 

WSS till i hamnen vid den södra 

hamnpiren, ca 100 m lång. Sä-

songen blev kort och pågick under 

juli och en del av augusti. Ofta 

hindrade den låga vattentempe-

raturen att träning kunde försiggå. 

WSS hade goda simhoppare under 

den här tiden. Jag kan nämna 

Anders Calissendorff, Stig Hultberg, 

Erik Gullman, Nils Blom, Kurt 

Ullberger, Erik ”Peking” Hell-

ström, ”Bocken” Odin. ”Peking” 

Hellström, som för övrigt var vakt-

mästare på Gutavallen, erövrade 

DM i raka hopp vid 50-års ålder 

och Gullman tillhörde Sverige-

eliten. 

De tider, som uppnåddes i 

simningarna var i förhållande till 

dagens noteringar blygsamma men 

ändå hyggliga med hänsyn till 

träningsförhållandena. 

Gotlandsrekorden på herrsidan 

låg på följande nivå: 

100 m fr 1,10 min 

400 m fr 6 min 

200 m br  3.07 min 

100 m rygg 1,30 min  

Av aktiva simmare kan jag min-

nas BF Sjöberg och B Theorin KA3, 

från Slite bröderna Randahl, 

Rossel, Nils och Björn, från WSS 

”Bobben” Andersson, Åke Hult-

gren, Åke Andersson, Tore Wey-

landt, Paul Wikgren, S Angelöw, 

Sunken Johansson m.fl. 

Simuppvisningar 

En drivande kraft i sällskapet var 

skolläraren Sten Lindström. Han 

bedrev simskola men var delaktig i 

mycket annat i verksamheten. Det 

var han som döpte simmarna i 

Visby till fekaliebröderna med 

anledning av det förorenade bad-

vattnet i hamnen. Sällskapet anord-

nade simuppvisningar i Ronehamn, 

Burgsvik och Klintehamn. En buss 

hyrdes och så gav man sig iväg till 

dessa platser, där tävlingar anord-

nades. Publiken kom i stora skaror. 

Man var inte så bortskämd på den 

tiden med nöjen. 1941 inbjöd Eksta 

IF till en tävling i Djupvik. Eftersom 

det inte fanns några bryggor skedde 

starterna i vattnet. 1938 arrange-

rade WSS tävlingar i Visby med 

deltagande av Per Olof Olsson, 

Hellas, Wille Grut, Neptun i 

simning samt Gösta Öhlander och 

Ann-Margret Nierling i simhopp. 

De tillhörde alla Sverige-eliten och 

beskådades av en stor publik. 

Av tidningsurklipp kan jag se att 

WSS anordnade simpromotion och 

tävlingar i Visby småbåtshamn den 

28 augusti 1940, som besågs av en 

publik på 800 personer. Vattentem-

peraturen var kusliga 12 gr men i 

övrigt var det soligt. Jag har ett 

starkt minne av denna tävling just 

för att det var så kallt i vattnet. Intill 

simarenan hade rests ett militärtält 

med en varm spis, där de tävlande 

kunde värma sig mellan sim-

ningarna. Själv deltog jag på 200 m 

bröstsim och hade som konkurrent 

svenske mästaren Rune Hellgren, 

Hellas. Som promotor vid pro-

motionen hade anlitats general-

majoren GM Törngren. Som det 

står i GA höll löjtnanten Anders 

Calissendorff hälsningsanförandet. 

Det finns mycket mer att berätta, 

men jag ska sluta med att säga 

något om WSS 25-årsjubileum med 

tävlingar i Snäckan vid Snäckgärds-

baden den 24 augusti 1947. Jag 

hade då slutat simma aktivt och av-

gått som ordförande, efterträdd av 

Anders Attner, känd kriminal-

kommissarie i Visby. Hela svenska 

eliten hade kommit och tävlingarna 

besågs av ca 500 personer. 

Segrarresultaten blev följande: 

100 m fr hr: T Synnerholm, 

Neptun 1.00.8 min 

100 m rygg d: Ingegerd Fredin, 

Ängby 1.23.3 min 

200 m br hr: R Hellgren, Hellas 

2.58.6 min 

200 m fr hr: PO Östrand, Hofors 

2.17.8 min 

100 m br d: Marianne Fernlund 

SKK 1.31.6 min 

100 m rygg h: Gustaf Hellsing 

WSS 1.18.6 min 

200 m br d: Marianne Fernlund 

SKK 3.15.2 

100 m br hr: L Adlerz, Neptun 

1.17.6 min 

100 m fr d: Ingegerd Fredin, 

Ängby 1.10.6 min 

400 m fr Hr: PO Östrand, Hofors 

4.58.8 min 

 

Som synes måttliga resultat 

jämfört mot vad som uppnås idag. 

Man kan konstatera att i ingen 

idrott har resultaten förbättrats som 

i simning. 

Bäste gotlandssimmare var min 

bror Gustaf. Sedan han slutat sina 

studier vid Visby högre allmänna 

läroverk och flyttat till Lund och S 

K Poseidon med bättre tränings-

förhållanden sänkte han sina sim-

tider så mycket att han blev svensk 

mästare i lagkapp och medverkade i 

det lagkappslag  (G Hellsing, PO 

Östrand, L Brock, G Larsson) som 

satte världsrekord på 4x100 m 

medley med tiden 4.30.8 den 18 

april 1953 i Lund.  

Nu får det räcka. Jag tycker det 

är viktigt med historia. Därför des-

sa rader. 

Vänligen 

Lars Hellsing 

 

1933-58 
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Följande text var införd som in-

sändare i gotlandstidningarna under 

år 2000.  

 

Ungdomsverksamhet för 

gotländsk ungdom borde få 

bättre stöd. UNGDOMS-

VERKSAMHET I MODER-

NA TIDER. Gotländsk 

idrottsmentalitet – ett uttryck 

för lillebrorskomplex? 

 
Jag är uppvuxen i Visby under en 

svunnen tid som, trots alla framsteg 

sedan dess, var lycklig på många  

vis. Simskolan var förlagd till ”yttre 

hamnen”, ungefär där terminalen 

för gotlandsbåtarna nu är belägen. 

Vid syd- eller sydvästlig vind fick 

vattnet ett smak- och luktinslag av 

kloakutsläppet vid Fristad. Vid 

ostlig vind kunde vattentempera-

turen gå ner till 8-12 grader. Det 

var alltså inte alltid så roligt att 

bedriva simträning mellan de två 

pontoner som placerats vid kajen 

med 33 1/3 meters mellanrum. 

Inomhus fanns en 8-meters bassäng 

i varmbadhuset där högskolans stu-

denter nu bedriver sina blöta aftnar. 

1946 invigdes Snäckan under pomp 

och ståt. Wisby Simsällskap fick till-

stånd att träna där 2x2 timmar i 

veckan på kvällstid. För oss aktiva 

gällde det att resten av veckan smita 

in –två kronor var en summa man 

bara kunde drömma om att spen-

dera. Kväll efter kväll hade vi –en 

handfull entusiaster-  kappcykling 

Kärleksstigen ut. Träningen  fick vi 

sköta själva med ständig risk att 

Snäckgärdsbadens portier, som 

hette Tillman, skulle dyka upp och 

köra iväg oss. Plötsligt stod han där 

på bassängkanten och röt retoriskt 

”Är ni här nu igen?!”. 

Under så primitiva omständig-

heter lyckades jag faktiskt som 17-

åring komma till SM-final i simning. 

På den tiden fanns det kanske inte 

så många som tränade seriöst i de 

få svenska städer som hade inom-

hushall. Med en viss talang kunde 

man komma ganska långt.  

Idag är konkurrensen stenhård 

och träningen oerhört rationell. 

Lovande ungdomar skickas till 

speciella simgymnasier. Sverige har 

hållit sig fenomenalt starkt framme 

och simningen måste betecknas som 

svensk idrotts stolthet. Trots detta 

får denna sport inte särskilt stort 

massmedialt utrymme. Amerikansk 

ishockey och engelsk fotboll fyller 

sportsidorna i betydligt högre grad. 

Lilla Sveriges chauvinism är 

grönköpingsmässigt komisk. För-

väntningarna skruvas upp inför 

stora internationella evenemang 

och den ena floppen avlöser den 

andra. Lilla Gotland har tydligen 

motsvarande mindrevärdeskomplex 

gentemot stora Sverige. Man apar 

efter jargong och beteende i de 

populära lagsporternas elitklubbar. 

Spelare importeras i brist på egen 

förmåga. Går det dåligt för Visby 

Ladies skickar man helt plötsligt 

efter en amerikansk flicka som inte 

kvalificerat sig till något elitlag 

däröver. I GA av den 24/5 visades 

bilder av tre fastlandsspelare som 

var på gång för inköp. Vad kostar 

dessa transaktioner och vem betalar 

på fattiga Gotland? Hur mycket 

bidrag får klubben från kommunen? 

Går pengarna nästan enbart till 

spelarköp och spelararvoden? Hur 

omfattande ungdomsverksamhet har 

Visby Ladies? 

Wisby Simsällskap har en verk-

samhet som är mycket annorlunda. 

Man har nyss startat verksamheten 

igen efter att badet varit stängt 

under två år. Detta medförde att en 

lovande verksamhet avbröts, aktiva 

slutade, ingen nyrekrytering kunde 

ske osv. Nu är det full fart på verk-

samheten igen. Nästan 300 Visby-

ungdomar utövar för närvarande 

den särdeles välgörande sim-

konsten. Fler kan man inte ta emot. 

Trettiofem ledare jobbar med deras 

träning utan någon ersättning. Vad 

kostar Visby Ladies tränare och hur 

många jobbar gratis för den  klub-

ben? Simmarnas standard ligger än 

så länge en bit under svensk elit-

klass –vilken löjlig tanke att WSS 

skulle importera sekunda stjärnor 

utifrån för den skull- men ger 285 

Visby-ungdomar en sund fritids-

hobby. 

De ungdomar som är lyckliga 

nog att komma med i WSS verk-

samhet får lära sig att bli vän med 

vattnet. Detta har en betydligt 

större social betydelse än folk i 

allmänhet kan föreställa sig. Det 

stärker självförtroendet och ger en 

allsidig fysisk träning som kanske 

ingen annan idrott. Lyckokänslan av 

att känna sig nästan som en delfin 

när man glider fram  i vattnet skall 

jämföras med de komplex som den 

icke simkunnige måste uppleva –

speciellt sommartid. Dessutom kan 

ju simkunnighet rädda liv. Medan 

lagsporter som fotboll och (i mindre 

grad) individuella idrotter som 

friidrott ständigt orsakar skador 

som måste kosta samhället mycket 

stora belopp i behandling och sjuk-

frånvaro, är simsporten så gott som 

skadefri. Massor av idrottare i and-

ra sporter har fått sluta i förtid för 

att leva resten av sina liv med 

nedsatta fysiska funktioner pga 

idrottsskador. 

Dessutom har WSS en lidelsefullt 

engagerad organisatör av arbetet i 

Kjellåke Nordström. En ovärderlig 

tillgång. Egentligen borde det vara 

självklart att den här formen av 

bred verksamhet bland Visbys eget 

uppväxande släkte på allt sätt skulle 

stödjas. I stället måste WSS enligt 

Kjellåke t.ex skaka fram 50.000 kr i 

lokalhyra varje år. Visst får man 

aktivitetsbidrag från kommunen 

men utgifterna är så stora att man 

är beroende av lotterier och dylikt 

för att hålla sig ekonomiskt fly-

tande. 

Jag tycker Gotland skall visa sin 

uppskattning av WSS insatser på ett 

mer generöst sätt, både ekonomiskt 

och känslomässigt. Inte bara kom-

munen utan även olika sponsrande 

företag. 

Stöder du simningen så stöder 

du Visbys finaste ungdoms-

verksamhet! 
Gustaf Hellsing, Stockholm och 

Gammelgarn. 
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