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Inledning 

 

Det är vinter, det är snö, fåglar av flera sorter frossar i trädgården och 

förser sig på allehanda rätter som erbjuds. Varför prata om fåglar, när det 

är simning som detta skall handla om (tror jag). Det är lätt att sväva 

omkring när man har vingar. Mina vingar är inte så utpräglade, men jag 

svävar ändå, om inte på moln, så gläds jag åt de framgångar som Wisby 

Simsällskap genomgår år efter år. Vi uppmärksammas i många 

sammanhang, vilket är mycket glädjande. Vi syns, vi hörs (ibland), men 

framförallt, vi finns. Framgångarna beror till största delen på ambitiösa 

ungdomar som satsar mycket av sin (fri-) tid på simningen. Alla härliga 

ungdomar, som vi är stolta över klarar inte detta själva, utan behöver stöd 

(inte käppar och rullatorer) eller stöttning (är det svenska?). Jag vill redan 

här i inledningen, innan jag tappar tråden, tacka alla, och då menar jag 

verkligen alla, Kungen, Silvia .... Nej, jag skojar förstås. Jag menar 

naturligtvis föräldrar, syskon, anhöriga,  ledare, tränare, styrelse, 

sponsorer, politiker, press, kommunen samt alla övriga som tycker att 

simning är det bästa som finns. 

Detta tack (den enda ersättning som utgår) kommer från en utan 

vingar, men som ändå kan flyga (försök bevisa motsatsen). 

/Kjellis 

 

PS. Kjellis vid pennan och Elsie vid datorn. Jag tycker det är en helt 

OK arbetsfördelning. Med en sån här inledning är det bara att fortsätta ett 

30-tal sidor framåt. DS 
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 

År 2003 2002 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal medlemmar 348 213 561 - 557 

Varav  betalande 259 157 416 74,2 % 469 
 

 

Medlemsredovisning 

aktiva medlemmar 

År 2003 2002 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal aktiva medlemmar 188 84 272 - 314 

varav under 12 år 59 54 113 41,5 %  

varav 17-20 år 9 4 13 4,8 %  

varav 5-7 år 15 19 34 12,5 %  

varav 7-12 år 55 53 108 39,7 %  

varav 13-16 år 20 8 28 10,3 %  

varav 7-20 år 84 65 149 54,8 %  

varav 12-25 år 39 19 58 21,3 %  

varav över 20 år 93 11 104 38,2 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 

VT 2003 HT 2003 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 
Elit 7 6 13 15 7 22 

Uppstickarna 21 12 33 7 5 12 

Medley 4 5 9 8 14 22 

Crawl 5 10 15 15 6 21 

Ryggsim  17 4 21 12 6 18 

Sim o Lek 17 16 33 19 22 41 

Plask o Lek 10 11 21 14 10 24 

Handikappgrupp 2 5 7 2 3 5 

Simundervisning för vuxna  12 4 16 12 3 15 

Späckhuggarna (vuxensim) 6 7 13 2 1 3 

Vattengymnastik 67 2 69 67 1 68 

SUMMA DELTAGARE: 168 82 250 173 78 251 

Antal träningsgrupper   18   17 
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Medlemsrekrytering och statistik 
 

Vi ökade medlemsantalet även år 2003, 

om än inte med mer än fyra personer. Med 

dessa personer och med alla övriga gör det 

att vi är uppe i 561 !!! medlemmar. Om, jag 

säger om, vi hade en möjlighet att erbjuda 

en plats åt den stora skara av ungdomar som 

står och knackar på dörren till WSS, så 

skulle vi passera drygt 800 !!! medlemmar. 

Inte illa!  På sikt löser vi detta, eller hur? Jag 

måste nämna, att Elsie har ett väldigt stort 

kontaktnät med alla telefonsamtal som 

passerar vårt hem. Många vill, en del kan 

förstå, vårt dilemma. Ring så spelar vi (upp 

den verklighet som vi befinner oss i). Det är 

naturligtvis angenäma problem. Vi löser 

dem.  Allting går, men det kan ta olika lång 

tid. Nej, allting går inte. Så här är det: 

Allting går utom små barn och tennsoldater. 

 

 

 

 

 

Könsfördelning. Hur styr man det? Vårt problem är att hitta 

killar till de äldre grupperna. Kan man rekrytera vid P 18? Nej 

det är ingen bra framkomlig väg. Vårt motto är: Alla är 

välkomna, oavsett kön, färg, handikapp eller ekonomiska 

status. Om man sätter in detta i modern tid med internationellt 

perspektiv där prickarna över å, ä och ö saknas, så talar vi inte 

längre om könsfördelning, utan ”konsfordelning”. Visserligen 

sjunger Smaklösa om att -Det regnar kor-, men va då? Som 

sagt, vi löser problemen inte Ni. Välkomna! 
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Utbildning, föreläsningar 

mm 
Lärdom (stora) kunskaper -  

kan också betyda, att lära sig, ta 

varning av något. Välj själv. Det 

ena förtar inte det andra. Här 

kommer det en kortare redo-

visning utan inbördes ordning. Vi 

blandar och ger. Det viktiga är 

innebörden. 

 

Kost och idrott den 1 april var 

vi inte på, men vi vet värdet. 

Den 2 april fanns en represen-

tant från oss för att ta del av 

Klubben-oneline. Vi kommer 

tillbaka, ty vi var inte mogna just 

då att ingå i detta. 

Den 3 april slog vi till och gick 

i samlad trupp (14 st) till Strand 

Hotel för att lyssna till Jenny 

Svenden, idrottskonsulent på 

Västmanlands IF samt ledamot 

och ledare inom Bandyförbundet. 

Ämnet var ”Led barn rätt” och då 

föll det sig naturligt att Eva 

Sandin och övriga 13 var där. 

Vi har även i år genomfört 

funktionärsutbildning, vilket på 

ett proffsigt sätt, med Lars 

Ellebring som ”lärare”, varit 

uppskattat. Teori och praktik 

blandat på ett bra sätt, plus att vi 

har duktiga elever, gör att våra 

tävlingar uppfyller de krav man 

har rätt att ställa. 

Doping (inte dopping, vilket är 

ett släkte av sjöfågel, på tal om 

fåglar i inledningen) kan aldrig 

accepteras. Vi var inte på före-

läsningen om detta, men talar ofta 

om det i våra dagliga gärningar. 

 

Den 24 augusti var det söndag, 

klockan var 09.00 och platsen var 

Solbergabadet. Vi samlades för 

en inspirerande ”Inspirations-

träff”. 

Till denna träff kom 13 st av 

våra ledare. Efter att Elsie 

presenterat deltagarna så tog 

Lisa Johansson över och började 

prata en del om hur man kan 

göra ”simskolan” rolig för både 

barn och föräldrar. Pratade om 

en massa bra övningar man kan 

ha i gympasalen och i vattnet. 

Därefter blev det ”Plask och 

Lek” med de flesta deltagarna i 

vattnet. Efter detta så tackade 

Lisa för sig eftersom hon skulle 

iväg och jobba. När alla var 

påklädda efter badet så bjöds på 

frukt och visades en videofilm ”Se 

och möt varje  barn” på 35 min. 

Den riktar sig till ungdomsledare 

och fick kanske en del tanke-

ställare och aha-upplevelser. 

Därefter pratade vi lite om filmen 

och så gick Elsie och Kjellis 

igenom lite praktiska detaljer 

inför uppstarten av terminen. En 

bra och givande förmiddag. 

Elsie 

 

”Svensk idrott under 100 år”  

besöktes den 6 april av Leif 

Yttergren, lektor i idrottshistoria 

vid Idrottshögskolan samt för-

fattare till två böcker om got-

ländsk idrottshistoria. Leif var där 

som föreläsare och Kjellis var där 

tillsammans med ett stort antal 

åhörare som  med stort intresse 

tog del av hans föredrag. Mycket 

bra! 

Ett antal OOO (cirklar) i SISU 

Gotland Idrottsutbildarnas regi 

genomfördes under året. 

- Planering- och utvecklings-

arbete för simledare/tränare. 

- En tävling. 

Det var några som ingick i WSS, 

resten i samarbete med GSimf. 

FAR och FLYG eller var det 

FAR och FYSS? 

FAR (Fysisk aktivitet på recept) 

och FYSS skall det vara. Det är 

ett samarbete mellan idrott och 

vårdcentral som är på gång. Det 

är lika enkelt som det låter. –

Fysisk aktivitet på recept. Den 29 

oktober var Kjellis på Gutavallen 

för att lyssna och ta del av 

information. 

På tal om flyg så har vi varit på 

information hos Destination 

Gotland angående resor i 

Idrottens Ö-anda. Destination 

Gotland har ett sponsorupplägg 

som gynnar vårt resande. Vi 

tackar för detta bl.a. här och nu. 

Idrottens samhällsnytta kan 

inte nog omskrivas. Gotlands 

Idrottsförbund för en ständig 

kamp mot politiker och övriga 

medborgare om den enorma 

insats som idrotten gör. Vi har 

deltagit vid några träffar där vi ur 

vårt perspektiv har framfört våra 

synpunkter. Givande träffar som 

ständigt måste pågå. 

Idrottsforum den 8 november 

på Suderbys Herrgård var en 

mycket givande och konstruktiv 

träff. Eva och Kjellis var närvar-

ande och de ämnen som stod på 

dagordningen var: Mental trä-

ning, IT i föreningen, Världens 

bästa lag, Ekonomi/Sponsring, 

Framtida Idrottscentrum och 

Ideella ledare. Det är ju precis 

vad vi håller på med så det kom 

helt rätt. 

Ideella idrottsledare - förr och 

nu på Gotland. Det ingick i 

Fornsalens satsning under året 

som en del av deras stora 

utställning Sport o Vetenskap. 

Det är mycket hedrande för 

idrotten, att få vara med i 

”finrummen” när Riksidrotts-

förbundet fyller och firar 100 år. 

Naturligtvis finns det mer, som 

vi deltagit i, men vår blygsamhet 

gör att vi endast vill påpeka att vi 

inte står utanför och tittar på. 

Om vi glömt något, så sura inte 

för detta, utan ta inte bara ett steg 

framåt utan många. Ingen vinner 

på att ständigt backa. 

 

 

 

 

 

 

 

Träning 
Träning ger träningsvärk. Det 

kan i vissa fall göra ont, men är 

helt ofarligt. Tänk, när det värker 

i en  muskel eller flera och man 

vet att de beror på att man 

ansträngt sig lite extra, visst 

känns det skönt. 

Vi har många duktiga tränare 

som ser till att Ni får den 
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”behandling” som krävs för att bli 

bättre. Största träningsdosen får 

Ni i Solbergabadet, vilket ibland 

kan kännas som Ert andra hem. 

Vi skapar förutsättningarna och 

Ni gör jobbet. Den minsta lilla 

”baddare” kan bli en ”fena” med 

god vilja och mycket träning. 

Skaffa Er gärna goda förebilder 

och försök bli ännu bättre. Du 

skall tro att Du är något! 

Hela vårt koncept bygger på att 

lära så många som möjligt att 

simma. Får vi dessutom några 

som kommer lite längre och 

tävlar mot de stora, så år det 

naturligtvis mycket glädjande och 

känns som en extra bonus. 

Hur som helst så är det vår 

viktigaste uppgift att alla skall må 

bra. Bad är hälsa – Hälsa ofta. 

Vill framföra ett jättestort tack 

till alla möjliga hjälpredor som 

för vår tradition vidare. Wisby 

Simsällskap har funnits sedan 

1922 och har samlat mycket 

erfarenhet. Denna erfarenhet  

blandad med en framtidstro (det 

finns c:a 300 som står i kö) gör 

att vi ständigt ser ljust på 

framtiden. 

 

Idrotten utbildar 

arbetslösa ungdomar. 
Även här tar idrotten ett stort 

ansvar. Projektet kommer att 

utbilda 15 arbetslösa ungdomar. 

En av dessa arbetar hos oss och 

får en bra ledarutbildning med 

ungdomar som främsta målgrupp. 

 

H²O-gympa 
Vattengympa består av många 

ingredienser: Kemi, fysik, biolo-

gi, fysiologi, mental träning, Må-

bra-iologi (?!?). Jag tror även att 

vi kan få in religion och ekonomi 

i detta. Förmodligen mycket 

mera. Jo, nu kom jag på några 

ytterligare viktiga ingredienser 

såsom ”VG-tanter och -

farbröder”.  Vatten helst i bassäng 

och sist men inte minst, duktiga 

”Hopp-ledare”. Det sista har vi i 

form av Monica (gammal ... i 

gamet menar jag), Susanne, 

Kerstin och Lisa. Vattengympa är 

hårt, men rättvist mot Din kropp. 

 

Simskola för vuxna 
Åsa och undertecknad har 

jobbat vidare med vuxensimmet. 

Det finns ett stort antal vuxna 

som inte kan simma och som 

inget hellre vill än att få komma 

med och lära sig. Under året har 

vi tagit in några nya till i gruppen 

och dessa personer är helt 

otroliga. Glada och positiva och 

har snabbt tagit till sig denna 

svåra konst. Åsa och jag är 

gråtfärdiga av glädje när vi ser 

hur de lyckas. De ”gamla” i 

gruppen kämpar vidare också.  

De provar på att dyka,  livrädda, 

trampa vatten o.s.v. och tar olika 

simmärken.  Snacka om gammal. 

Den äldsta i gruppen är snart 75 

år och är inte ett dugg rädd för 

att lära sig nya saker, förutom att 

hon simmar 1000 meter varje 

gång!  De och vi fortsätter och 

tar nya tag. 

Elsie 

 

Späckhuggarna 
Späckhuggarna (en delfinart). 

Där slutar likheten med den lilla 

skara som kallar sig Späck-

huggarna och utövar simning 

(motions-) en dag i veckan i 

Solbergabadet. Nåja, det finns 

undantag även här. Det finns 

några som kan sätta f.d.  på 

visitkorten. Jag menar de andra. 

Kanske de kan titulera sig f.d. 

delfin. Motion är bra, motion är 

bäst. 

 

Handikappgruppen 
Hans Juhlin, han med S:t 

Clemens Hotell Ni vet, han tar sig 

tillsammans med ett antal 

ungdomar till Roma-badet varje 

vecka och bedriver träning. Hans 

är mycket engagerad och gör fina 

insatser för de som kanske inte 

har samma förutsättningar till 

fysisk aktivitet. Allting går, bara 

man har den rätta viljan. Kan Ni 

så kan vi. 

 

Nybörjargrupperna 
Fortfarande så är trycket hårt 

på väntelistan. Av de cirka 300 

som stod i kö i början på höst-

terminen så försvann ungefär 50 

st efter att samtliga, födda före 

1999, fått en skrivelse där jag 

ville få besked om hur långt varje 

barn kan simma nu och om de vill 

stå kvar på väntelistan. Detta för 

att lättare placera in dem i rätt 

grupp och få listan aktuell. Svar 

inkom från de flesta men de som 

inte svarat inom en viss tid blev 

strukna. 

Vi hade tur att få tränarfrågan 

löst till höstterminen. Flera 

föräldrar som är f.d. simmare 

ställde upp och det fungerar jätte-

bra. Dessutom har vi ju kvar våra 

yngre simmare (och f.d. även här) 

som kämpar vidare med sina 

grupper. 

”Jag vill lära mig simma innan 

jag hinner drunkna.” (Sagt av My 

Wallin, 6 år på SLS simskola.) 

Elsie 

 

Konstsim, simhopp mm 
Tyvärr ingen verksamhet på 

dessa områden, men det finns 

vatten, bassäng och ungdomar 

som är intresserade, så här kära 

ledare, är det bara att anta utma-

ningen och sätta igång. Nästa års 

verksamhetsberättelse innehåller 

väl en utförlig redovisning om 

vad Ni presterat? 

 

Tävlingar, läger. 
Den bästa belöning som man 

kan få är att förbättra sig själv. 

Det sker genom ordentlig träning 

och kan avläsas enklast genom att 

delta i tävlingar. Man behöver 

inte slå andra (det är f.ö. inte så 

bra), det räcker med att slå sig 

själv. Det bästa med det är att 

man har ingen annan att skylla på.  

-Vad kom Du på för plats? 

-Jag vet inte, men jag slog pers 

med en sekund. 

-Vilken tid fick Du? 

-Jag vet inte, men jag fick beröm 

av min tränare. 

Så kan det låta. Inte, så skall det 

låta, redan upptaget av andra, som 
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också tävlar. Visste Ni förresten 

att Peter Harrysson en gång var 

simmare. Jag tror att simning och 

musik har något gemensamt. 

Båda förflyttar sig på vågorna. 

Framgångarna fortsätter för 

WSS. Hela 16 gånger på 25-

metersbana och 26 gånger på 

dubbla banlängden sattes det 

gotlandsrekord under 2003. 

Bra gjort. Mycket bra gjort! 
Det sägs att människan får mer 

och mer bråttom. Det kan väl inte 

vara orsaken till att det går fortare 

och fortare i bassängen.  Även om 

Du inte sätter gotlandsrekord så 

är Du bäst. Kanske inte i simning, 

men säkert på någonting annat.  

 

Nu följer en mer eller mindre 

omfattande redovisning från årets 

tävlingar.  

 

World Cup i Stockholm 

21-22.1.03 
Riktigt sant var det inte, att 

pers.tävlingen var först ut. Ida 

Sandin och Petra Allestad pröva-

de sina färdigheter i Eriksdals-

badet redan 21-22 januari. Inga 

pers. men ändå hyggliga resultat. 

 

Långa pers i Visby 26.1.03 
Ända till den 26:e fick 

simmarna vänta innan de kunde 

kasta sig i den varma goa 

bassängen för årets första tävling. 

20 simmare från våra två 

gotländska klubbar satte på 81 

starter 42 personliga rekord, 

vilket är helt ok. Bästa kille blev 

Jonas Persson som vann sina 

sträckor med god marginal. På 

tjejsidan var det Felicia Nyberg 

som lyckades bra. 

 

DM i Hemse 15-16.2.03 
I dagarna två  var DM-

simningarna i Hemse. 43 simmare 

satte på 218 starter 78 personliga 

rekord. Rekorden kom bland de 

yngre simmarna, vilka vi 

gratulerar. Flest DM-tecken på 

tjejsidan tog Petra Allestad, med 

sex guldplaketter och på killsidan 

Jonas Persson med tre av samma 

valör. Denna gång var 

spridningen på plaketterna något 

större än vanligt. Flera av 

simmarna har den senaste tiden 

drabbats av förkylningar, vilket 

medförde att resultaten blev något 

sämre än vad vi är vana med.  

Nästa helg avgörs lång-DM 

(800 m och 1500 m) i Solberga-

badet och då kan vi även redovisa 

DM-poängjakten. Vi hoppas att 

fler söker sig till DM-tävlingarna 

framöver. Vi kommer igen! 

 

Skåne DM i Kristianstad 

15-16.2.03 
Skåne DM? Lite konstigt men 

ändå. Ida var med sina simmar-

kompisar från Nyköping och 

tävlade där. Inga DM-tecken av 

naturliga skäl (Skåne ligger 

liksom en aning utanför vårt 

distrikt). Men när hon ändå var 

där, så passade hon på att 

förbättra sitt rekord på 200 fjäril, 

vilket även blev nytt gotlands-

rekord. Tiden 2.25.70 är helt ok.  

 

Telemästerskapet i 

simning i Falun 15.2.03 
Här tävlade en gammal WSS-

veteran, Ola Sigalit. Han lyckades 

komma 2:a på 50 bröst med tiden 

39.82, 1:a 50 rygg 36.86, 2:a 50 

fritt 30.98, 1:a 25 fjäril 14.92 

samt 2:a 100 medley 1.17.51. 

Grattis Ola! 

PS. Inte illa med tanke på att Ola 

startade i fem grenar inom en 

timme och dessutom uppnått den 

aktningsvärda åldern av 43 år. 

 

Lång DM i Solbergabadet 

22.2.03 
Lång DM är inte bara för 

långa, utan för alla oavsett längd 

på simmarna. Den enda längd 

som vi tar hänsyn till är hur långt 

man skall simma. Tjejerna måste 

simma minst 800 m och killarna 

1500 m. För att få någon 

jämlikhet i det hela så kan även 

tjejerna simma 1500 m numera. 

Årets Lång DM lockade  hela 10 

unga damer och fem lika unga 

herrar till Solberga. De som 

deltog kom helt naturligt från 

WSS och HBK. 

För många var det första 

gången på tävling som man 

tillryggalade så långa distanser. 

Alla gjorde bra ifrån sig, vilket 

tyder på att man orkar bara man 

vill. Den som ville bäst var Petra 

Allestad som passade på att sätta 

nytt gotlandsrekord på 1500 m 

fritt med tiden 17.45.29. Bra gjort 

eftersom hon var ensam på arenan 

de sista 700 metrarna. Dessutom 

raderade hon bort ett rekord 

(18.39.50) från 1977, vilket 

innehades av Liz Thomasson i 

Roma. Grattis! 

PS. DM-poängen redovisas på 

annan plats i verksamhets-

berättelsen. 

 

Vårplasket i Hemse 9.3.03 
Denna ungdomstävling  var för 

simmare födda 1990 och senare.  

47 simmare från HBK och WSS 

deltog. Yngsta deltagare var Alice 

Ivarsson, HBK född 1996. Härligt 

att se dessa unga simmare forsa 

fram i bassängen och njuta av den 

glädje de sprider.  

 

SM i Stockholm  

13-16.3.03 
-Stark SM-start av WSS-. -Två 

brons till Ida Sandin-.  Så löd 

rubrikerna efter deltagande i SM. 

Förutom Ida deltog Petra Allestad 

och Jonas Persson. Idas brons var 

de första på 25 år i senior-

sammanhang i SM. Inte illa. 

Tillsammans satte de sju 

gotlandsrekord: Ida två gånger på 

400 medley, två gånger på 200 

medley och en gång på 100 bröst. 

Petra på 200 rygg och Jonas 

ordnade sitt på 200 medley. Det 

här är stort! Tre WSS-are i SM-

starter. 

 

Höglandsdoppet i Nässjö 

22-23.3.03 
De gotländska simmarna hade 

stora framgångar när Höglands-

doppet avgjordes. WSS kom trea 

i poängligan bland 16 klubbar, 

mycket bra gjort. Ett gammalt 

gotlandsrekord (från 1986) slogs 

av Jonas Persson. Det var på 100 

m rygg och tiden blev 1.03.30. 
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Bland många framgångar kan 

nämnas Elvira Brannestam som 

lyckades ta två guld. Duktigt 

gjort. 

 

Järfälla Nationella i 

Järfälla 5-6.4.03 
18 förväntansfulla simmare tog 

båten till andra sidan för att 

simma i Järfälla Nationella. Efter 

två dagars simning mot god 

konkurrens återvände de hemåt 

med många personliga rekord i 

bagaget. 

 

Vårsimiaden i Roma 

26.4.03 
Här får våra unga ungdomar 

chansen att pröva sina färdig-

heter. Romabadet har blivit 

arenan för denna tävling. Funge-

rar alldeles utmärkt år efter år. I 

år samlades 24 simmare för att 

göra upp om placeringarna. Hela 

69 starter med inte mindre än 28 

personliga rekord blev resultatet 

efter summering vid tävlingens 

slut. Bra inför kommande 

prövningar. 

 

Wella Cup i Täby  

17-18.5.03 
Ida Sandin simmade strålande 

när Wella Cup avgjordes i helgen. 

I 50 m-bassäng satte Ida fem 

gotlandsrekord: 50 m rygg på 

tiden 33.22, 100 rygg 1.08.90, 

100 fjäril 1.08.47, 50 frisim 28.45 

samt 400 m frisim och tiden 

4.43.15. 

 

Filbyter Cup i Linköping 

31.5-1.6.03 
Här deltog kvartetten Ida, 

Petra,  Jonas och Johan.  Ida och 

Petra satsar på JSM/SM och 

Jonas och Johan försöker komma 

i form till Island Games. Bra 

genomkörare i 50 m-bassäng 

inför kommande uppgifter. Ida 

och Petra slog här varsitt 

gotlandsrekord. Ida på 200 bröst 

och Petra på 200 rygg. De gjorde 

flera bra resultat under denna 

helg. För killarna gick det inte 

lika bra, men Jonas noterade 

fjärdeplatser på 200 och 400 fritt 

samt en femteplats på 200 rygg. 

Johan hade lite problem med 

ryggen och axeln och kunde inte 

göra sig själv rättvisa. Hur som 

helst så är det duktiga ungdomar 

som vi har. 

 

Neptuniaden i Stockholm 

7-9.6.03 
I Eriksdalsbadets 50 m-bassäng 

avgjordes Neptuniaden. Ida 

Sandin deltog och tog där två 

guld och fem silver. Dessutom 

satte hon hela fyra nya 

gotlandsrekord: 400 frisim, 200 

frisim, 100 fjäril och 100 

bröstsim. 

 

JSM/SM i Norrköping 

27.6-1.7.03 
”Det här rankar jag som störst” 

sa Ida efter SM-guldet i Norr-

köpings 50 m-bassäng.  Detta 

JSM-guld sattes på 200 medley 

och tiden där blev 2.22.91.  

Hej! Nu sitter vi på båten på 

väg hem från fem regniga 

tävlingsdagar i Norrköping. 

Kallt, regnigt och blåsigt har det 

varit men ändå har vi lyckats slå 

15 nya Gotlandsrekord på 15 

starter. De två frusna simmarna 

som står för dessa prestationer är 

Petra Allestad och Ida Sandin. En 

tapper ledare som fick  stå ut och 

slita var vår kära Fredrik 

Persson. SM inleddes med en  

11:e plats på 200 fjäril av Ida 

Sandin följt av en 10:e plats på 

100 rygg. Petra höll sig 

fortfarande i bakgrunden. Den 

tredje dagen kom ändå den 

största prestationen när Ida 

simmade ifrån sina konkurrenter 

på 200 medley och knep 

GULDET på JSM. Petra hade då 

även simmat ett bra lopp på 200 

rygg som gav henne en semifinal. 

Men i semifinalen räckte inte en 

hajdräkt för att ta sig vidare till 

final. SM gick vidare och både 

Petra och Ida gjorde en 

utomordentlig sista dag. Petra 

genom att slå ett nytt Gotlands-

rekord på 400 frisim och Ida 

genom att ta sin andra JSM-

medalj på 400 medley. Denna 

gång ett brons. Men nu är SM 

slut för denna gång. Vi har i alla 

fall lärt oss hantera vädret och en 

ny hockeyfrilla-sång! 

Ida, Petra & Fredrik 

 

NWIG på Guernsey  

30.6-3.7.03 
Island Games 2003. De 10:e 

Ö-spelen genomfördes på 

Guernsey med endast två simma-

re från Gotland. De två som 

tävlade var Jonas Persson och 

Johan Törngren. Jonas lyckades 

med konststycket att slå nytt 

gotlandsrekord på sträckan 200 m 

bröstsim, tiden 2.31.33.  

 

Truppen till Island Games 

måste ha varit den minsta som 

simning någonsin har skickat. Det 

var Johan Törngren och Jonas 

Persson som tävlande, Rikard 

Lindberg som coach och Eva 

Sandin som team manager.        

Själva resan till Island Games 

2003 startade med att vi få som 

skulle resa till spelen tog 

gotlandsbåten till Nynäshamn och 

efter det så tog vi oss till 

Stockholm. Vid avresan från 

Stockholm till Arlanda så missade 

vi Arlanda-tåget, men som tur var 

erbjöd sig en taxichaufför att ta 

oss till vårt hotell vid Arlanda till 

ett bättre pris än vad tågbiljetten 

hade kostat. Det var en bra nyhet 

tyckte alla, men Eva var skeptisk, 

för hon trodde att det var en 

”svarttaxi” som vi andra fixat 

men, så var inte fallet utan det 

var Taxi Stockholm. Efter ett tag i 

taxin kom vi till hotellet. 

 Nästa dag flög vi till London 

och där bytte vi flygplats. När vi 

skulle checka in till flyget till 

Guernsey så fick vi veta att det 

bolag vi skulle flyga med hade 

lagt ner den sträckan. Så efter 

mycket om och men fick vi tag i 

nya biljetter, men vi fick då resa 

hem en dag tidigare, så vi 

missade slut festen. Men väl på 

ön så var allt bra igen. Guernsey 

består mest av hus och vägar med 

en hastighetsbegränsning som i 

en vanlig stad. Men på Guernsey 
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fanns det många  sportiga bilar 

som gör den föreskrivna 

hastigheten på ettans växel. 

Snacka om motsägelse att äga en 

Porsche, men max få köra ca 50 

km/h. 

Väl på hotellet såg allt bra ut. 

Vi fyra delade lägenhet med en 

journalist och den gotländska 

läkaren. Lägenheten bestod av tre 

rum, kök och ett stort badrum. 

Utanför lägenheten så fanns det 

en pool och en bubbelpool. Invig-

ningen av spelen var otroligt 

tråkig, inget extra utan ganska 

tråkig. Simhallen låg i ett stort 

komplex med en massa olika 

möjligheter till olika idrotter. 

Själva simhallen var större än 

våran i Visby men inte något 

direkt märkvärdigt. Tävlings-

dagarna flöt på men det var 

endast Jonas Persson som 

lyckades komma till final av oss 

två simmare som var med. Men 

trots det så kan jag inte vara 

besviken på min insats. Efter sista 

tävlingsdagen så var det Simmar-

fest, det var en kul tillställning. 

Dagen efter så var det dags att 

åka hem. Resan gick bra och inga 

inställda plan.  

Johan Törngren 

 

Höstpers i Visby 7.9.03 
Skönt att sommarlovet är över, 

eller hur? Så tycker inte de flesta 

och det kan man ha viss förståelse 

för. 29 simmare från Hemse BK 

och WSS inledde höstens första 

tävling. 131 starter och 47 

personliga rekord blev resultatet 

av detta. Bra med tanke på att de 

inte tränat så mycket innan denna 

batalj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Borgs minne i 

Stockholm 28.9.03 
Ida Sandin var åter i Stock-

holm för att visa upp sig i sitt 

rätta element. Fem starter blev det 

denna gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solberga Open  

11-12.10.03 
Årets begivenhet när det gäller 

simning på Gotland är Solberga 

Open. 2003 års tävling mani-

festerades extra, eftersom denna 

tävling ingick i en av fyra jubi-

leumstävlingar i samband med 

Riksidrottsförbundets 100-årsfi-

rande. 

Till denna är det inbjudna 

klubbar från fastlandet. en härlig 

tävling med underbar stämning. 

Hejaklackarna avlöste varandra, 

vilket bidrog till hög ljudnivå i 

Solbergabadet. Kanaan, Skuru 

och Skene representerade fast-

landet och Hemse och WSS stod 

för de inhemska bidragen.  29 

guld, 24 silver och 10 brons i 39 

grenar gjorde tränaren Rikard 

”Picco” Lindberg lyrisk. Hans 

sammanfattning lyder som följer: 

”Det har varit en kanonhelg för 

oss. Det är extra roligt att nya 

talanger har fått visa upp sig”.  

Vi instämmer och hoppas på 

nya tävlingar nästa år. 

 

SUM-SIM i Tyresö  

22-23.10.03 
SUM-SIM- Sala-Bim. Det låter 

som en trolleriformel, men är 

taget ur verkligheten. Denna 

verklighet bestod av Johnny 

Allestad, Emma Sohlin, Amanda 

och Linnea Brannestam och 

Adam Jacobsson från WSS samt 

Carin Andersson, en annan duktig 

simmare, från HBK.  

Personliga rekord på 16 distan-

ser av 18 blev resultatet. Tio av 

öns simmare hade kvalificerat sig 

bland de 24 bästa i regionen. 

Tyvärr så blev det endast sex st 

kvar p.g.a. sjukdomar. Bra pres-

terat av de som kom till start. 

 

JDM i Järfälla 8-9.11.03 
Petra och Ida. Känns namnen 

igen? Två av flera duktiga 

simmare var i Järfälla och mätte 

sina krafter mot en hel hög 

konkurrenter. Petra fixade ett nytt 

gotlandsrekord med tiden 31.83. 

Vilken sträcka undrar Ni förståss. 

Jo, 50 rygg är det rätta svaret. Ett 

bland många gotlandsrekord 

under året. Grattis! 

 

Sjöhästen i Hemse 9.11.03 
JDM i Järfälla och Sjöhästen i 

Hemse. Många likheter: Utövas i 

bassäng, jagar pers.tider, duktiga 

simmare, samma mål o.s.v. 

Sjöhästen i Hemse eller Storsjö-

sodjuret i Loch Ness spelar ingen 

roll. Lika spännande i båda fallen. 

2003 års upplaga av Sjöhästen 

lockade 48 unga simmare till 

Hemsebadet. 280!!! starter och 

drygt 100 personliga rekord. Inte 

illa. Samtliga simmare fick 

dessutom en vacker medalj att 

hänga runt halsen. Bra tävling, 

bra arrangemang och bra 

funktionärer och ledare. Tack för 

i år. 
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Fantomen Cup i 

Stockholm 14-16.11.03 
Fantomen på Operan. 

Fantomen på simtävling. Överallt 

finns det  fantomer. Till 

Fantomen cup for 19 WSS:are 

och fyra HBK:are. Många 

fantomresultat. Picco kommen-

terade tävlingen på följande vis: 

”Det gick väldigt bra för alla och 

de simmade lång över sin 

förmåga”. Om man kan simma 

över sin förmåga så måste det väl 

vara en stor prestation? Hur som 

helst så kan vi bara stämma in i 

hyllningskören. Bäst gick det för 

Ida som vann 400 m medley. 

Simmarna deltog även i 

”Fantomen Unlimited” där man 

plockade hem en pokal samt den 

stora äran att placera sig. Kolla in 

reglerna så förstår Ni att det är en 

annorlunda tävling. 

 

Fantomen Unlimited är en 

”annorlunda” lagkapp på 4.50 m 

där alla sträckor har sin bestämda 

regel. 

Här följer ett utdrag ur 

reglerna: 

1. En simmare tar på en torr 

overall och en mössa och simmar 

till motsatta sidan för att hämta en 

livräddningsdocka på botten. 

Övriga lagkamrater får hoppa i 

och hjälpa till att föra dockan 

tillbaka till startpallssidan. Första 

simmaren tar av sig overallen och 

mössan och lämnar över mössan 

till nästa simmare. 

2. När ny simmare fått på sig 

mössan hoppar han/hon i för att 

simma till motsatta sidan och 

hämta ett tänt ljus hos funk-

tionären. När simmaren fått 

ljuset, får övriga lagkamrater 

hoppa i och möta upp för att 

hjälpa till att föra det tända ljuset 

tillbaka. Om ljuset slocknar på 

vägen måste ljuset föras tillbaka 

till funktionären för att bli tänt 

igen. Åter till startpallssidan. 

3. Ny simmare tar på sig den våta 

overallen och mössan och hoppar 

i för att simma till motsatta sidan. 

Den här gången för att hämta en 

stol. När simmaren fått stolen är 

det åter igen tillåtet för övriga 

lagkamrater att simma till mötes 

för att hjälpa till. Stol och 

simmare upp på startpallssidan. 

4. När mössan hamnat på ny sim-

mare igen är det dags för sista 50 

m-sträckan, som är den 

ursprungliga Fantomen Unlimi-

ted-sträckan. Här får alla simmare 

hjälpa till från start. Det gäller att 

hämta den fyllda tunnan som 

ligger på botten och transportera 

den i 50 m. Här är det mesta 

tillåtet utom att använda 

hjälpmedel och att dra sig fram i 

linorna. Tunnan måste nudda 

väggen både vid vändning och 

målgång för att sträckan skall 

vara godkänd. 

Vinnare av Fantomen Unlimited 

är laget med snabbaste tiden. 

Dessutom delas stilpris ut. 

 

JSM i Umeå 27-30.11.03 
       Till årets JSM på 25 

metersbana hade Petra kvali-

ficerat sig på  4 sträckor och Ida 

på 5 sträckor. Tävlingarna av-

gjordes i Umeås simhall, i en 

enligt simmarna, bassäng som är 

svår att simma i. En av anled-

ningarna är att botten och väg-

garna i bassängen är klädda med 

plåt, så det är svårt att se var 

vändningssidan finns. 

Ida och Petra har båda varit 

förkylda under hösten i olika 

perioder, så förutsättningarna 

var inte de allra bästa. Trots 

detta så lyckades de över 

förväntan. Petra var nära att nå 

finalen på 400 fritt, men fick nöja 

sig med en niondeplats. Bättre 

gick det då på hennes favorit-

distans -200 meter rygg, där hon 

gick till final och kom femma. Ida 

nådde  3 finaler på samtliga 

medleysträckor 100, 200 och 400. 

Allra bäst lyckades Ida på 200 

meter medley där hon knep en 

silvermedalj på nya Gotlands-

rekordet 2.18.09.  

Detta var deras sista starter i 

ett JSM, nästa år är det bara 

stora SM som gäller. 

Leif S 

 

Julplasket/Juldoppet i 

Visby 14.12.03 
Visst var det både plask och 

dopp när simmarna genomförde 

årets sista simning i Solberga-

badet. Oavsett vad man kallar det, 

så går alla in för detta med största 

möjliga engagemang. 

Deltagarna var i alla åldrar och 

det sattes ett stort antal personliga 

rekord. Det delades ut ett pris i 

varje gren men ingen simmare 

fick hämta mer än ett pris. Om 

samma simmare vinner en annan 

gren så går man neråt i resultat-

listan tills man kommer till en 

som inte har fått pris. 

I tävlingen ingick en Sim-Cup 

med 25-meterssträckor på 25 

rygg, 25 bröst, 25 fjäril och 25 

fritt. De 15 bästa simmarna i 

första grenen går vidare till nästa 

25:a, därefter går de 10 bästa 

vidare till tredje grenen och till 

fjärde grenen går fem stycken 

vidare och simmar final. Finalen 

består av 100 m medley. Den med 

den sammanlagt sämsta tiden 

startar först och därefter startar de 

fyra andra med förskjutning mot-

svarande så många sekunder som 

skiljer till nästa. 

En lite annorlunda tävling så 

här på slutet av året. 

 

 

 

 

 

Terräng DM II 7.5.03 
Just det! Vi har en kille som 

tränar ibland med oss som 

deltagit i terränglöpning, 1200 m. 

Alldeles för långt och alldeles för 

jobbigt, tycker jag. Men inte för 

Tomas Davidsson. Han är 

”triatlet” eller vad det heter och 

han förkovrar sig i simning i Sol-

bergabadets varma goa bassäng. 
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Poängjakten DM 2003 
 

Damer 
Petra Allestad  WSS 25 poäng 500:- 

Angelica Allestad WSS 21    -”- 300:- 

Sofie Graaf-Myrehed WSS 15    -”- 200:- 

Felicia Nyberg WSS   9    -”- 100:- 

 

Herrar 
Jonas Persson WSS 25 poäng 500:- 

Daniel Cederqvist WSS 20    -”- 300:- 

Johan Törngren WSS 17    -”- 200:- 

Johnny Allestad WSS 13    -”- 100:- 

 

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 
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DISTRIKTSMÄSTARE 2003 
 

DAMER 
 
50 fritt Petra Allestad WSS 29.68 

100 fritt Petra Allestad WSS 1.03.50 

200 fritt Petra Allestad WSS 2.13.70 

400 fritt -   

800 fritt Petra Allestad WSS 9.27.77  

4x50    fritt     Emma Sohlin, Amanda Brannestam,Marie  

  Hofvander, Felicia Nyberg WSS 2.08.19 

4x100   fritt     Amanda Brannestam, Helen Nordin, Sofie  

  Graaf-Myrehed, Petra Allestad WSS 4.47.28 

4x200 fritt -   

50 bröst Angelica Allestad WSS 39.41 

100 bröst Sofie Graaf-Myrehed WSS 1.29.02 

200 bröst Angelica Allestad WSS 3.10.29 

50 rygg Petra Allestad WSS 33.06 

100 rygg Petra Allestad WSS 1.08.27 

200 rygg Petra Allestad WSS 2.22.54 

50 fjäril Petra Allestad WSS 33.38 

100 fjäril Elvira Brannestam WSS 1.39.81 

200 fjäril -   

100 medley Petra Allestad WSS 1.12.38 

200 medley Angelica Allestad WSS 2.45.41 

400 medley Petra Allestad WSS 5.16.38 

4x50 medley Petra Allestad, Anna Paulsen, Amanda  

  Brannestam, Emma Sohlin WSS 2.25.72 

4x100 medley Amanda Brannestam, Anna Paulsen, Angelica  

  Allestad, Felicia Nyberg WSS 5.25.75 

 

 

HERRAR 
 
50 fritt Jonas Persson WSS 25.93 

100 fritt Daniel Cederqvist WSS 1.03.29 

200 fritt Jonas Persson WSS 2.08.87 

400 fritt -   

1500 fritt Jonas Persson WSS 17.11.07 

4x50 fritt - 

4x100 fritt - 

4x200 fritt -   

50 bröst Daniel Cederqvist WSS 37.81 

100 bröst Daniel Cederqvist WSS 1.26.30 

200 bröst Daniel Cederqvist WSS 3.02.47 

50 rygg Johan Törngren WSS 32.81 

100 rygg -   

200 rygg -   

50 fjäril Jonas Persson WSS 28.53 

100 fjäril -   

200 fjäril - 

100 medley Jonas Persson WSS 1.07.02 

200 medley Jonas Persson WSS 2.27.28 

400 medley -   

4x50 medley - 

4x100 medley - 

   

 

 

 

NYA DISTRIKTSREKORD 2003 
 

25 METERS BANA 
 
200 fjäril D 030216 Ida Sandin WSS 2.25.70 

1500 fritt D 030222 Petra Allestad WSS 17.45.29 

50  fjäril D 030309 Ida Sandin WSS 30.36 

50  rygg D 030309 Ida Sandin WSS 31.99 

200 medley H 030313 Jonas Persson WSS 2.12.60 

400  medley D 030313 Ida Sandin WSS 4.55.93 

400 medley D 030313 Ida Sandin WSS 4.54.41 

200 rygg D 030315 Petra Allestad WSS 2.19.25 

100 bröst D 030315 Ida Sandin WSS 1.13.53 

200  medley D 030316 Ida Sandin WSS 2.20.07 

200  medley D 030316 Ida Sandin WSS 2.18.68 

100  rygg H 030323 Jonas Persson WSS 1.03.30 

200 bröst H 030703 Jonas Persson WSS 2.31.33 

50  rygg D 031109 Petra Allestad WSS 31.83 

400  fritt D 031117 Ida Sandin WSS 4.27.09 

200  medley D 031130 Ida Sandin WSS 2.18.09 

 

 

50 METERS BANA 

 
50 rygg D 030517 Ida Sandin WSS    33.22 

100 fjäril D 030517 Ida Sandin WSS 1.08.47 

400  fritt D 030517 Ida Sandin WSS 4.43.15 

50 fritt D 030517 Ida Sandin WSS    28.45 

100  rygg D 030518 Ida Sandin WSS 1.08.90 

200 bröst D 030531 Ida Sandin WSS 2.48.74 

200 rygg D 030531 Petra Allestad WSS 2.29.63 

100 bröst D 030607 Ida Sandin WSS 1.16.68 

400 fritt D 030608 Ida Sandin WSS 4.42.64 

100 fjäril D 030609 Ida Sandin WSS 1.06.80 

200  fritt D 030609 Ida Sandin WSS 2.13.99 

50 fjäril D 030627 Ida Sandin WSS 30.99 

200 fjäril D 030627 Ida Sandin WSS 2.25.64 

200  fjäril D 030627 Ida Sandin WSS 2.24.14 

100  rygg D 030628 Ida Sandin WSS 1.08.16 

100  rygg D 030628 Ida Sandin WSS 1.07.88 

50 rygg D 030628 Ida Sandin WSS 32.94 

50 rygg D 030628 Ida Sandin WSS 32.89 

50 fjäril D 030629 Ida Sandin WSS 30.94 

50 fjäril D 030629 Ida Sandin WSS 30.73 

200 medley D 030629 Ida Sandin WSS 2.22.91 

200 rygg D 030630 Petra Allestad WSS 2.28.00 

200 medley D 030630 Ida Sandin WSS 2.22.84 

400 medley D 030701 Ida Sandin WSS 5.09.09 

400 medley D 030701 Ida Sandin WSS 5.07.10 

400 fritt D 030701 Petra Allestad WSS 4.41.00 
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           WISBY SIMSÄLLSKAP  KLUBBREKORD 2003 

 

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 2.31,33 DR 030703 

50 m rygg Jonas Persson 0.30,16  021215 

100 m rygg Jonas Persson 1.03,30 DR 030323 
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 2.12,60 DR 030313 
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 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 Ida Sandin 4.27,09 DR 031117 

800 m fritt Petra Allestad 9.17,13  021109 

1500 m fritt Petra Allestad 17.45,29 DR 030222 
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 0.34,77  030309 

100 m bröst Ida Sandin 1.13,53 DR 030315 

200 m bröst Ida Sandin 2.41,92 DR 021006 
50 m rygg Petra Allestad  0.31,83 DR 031109 

100 m rygg Petra Allestad 1.05,62 DR 021128 

200 m rygg Petra Allestad 2.19,25 DR 030315 
50 m fjäril Ida Sandin 0.30,36 DR 030309 

100 m fjäril Ida Sandin 1.05,41 DR 020928 

200 m fjäril Ida Sandin 2.25,70 DR 030216 
100 m medley Ida Sandin 1.04,34 DR 021201 

200 m medley Ida Sandin 2.18,09 DR 031130 

400 m medley Ida Sandin 4.54,41 DR 030313 
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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Barnallergiåret 2003 
Under en vecka i våras hade vi 

ett arrangemang i Solbergabadet i 

samarbete med Sv. Simförbundet, 

Gotlands Simförbund och Astma- 

och Allergiförbundet. Ett helt 

naturligt samarbete, eftersom det 

finns så många som lider  av 

allergier och har astmatiska 

besvär. 

WSS var behjälplig under en 

dag med instruktioner och pröva-

på-aktiviteter som belyste de 

problem som en som drabbats kan 

utsättas för. 

Många prövade på att simma 

under fejkade förutsättningar, 

som delvis kan ge en bild av en 

allergikers eller astmatikers 

vardag.  

Många märken togs av besö-

karna och WSS skänkte 1:-/märke 

till Astma- och Allergiföreningen 

Gotland. 

 

Försäljning 
På lördagar och söndagar när 

barn- och ungdomsgrupperna har 

sin verksamhet, kl 10-14, finns det 

alltid någon vuxen på badet. Vi 

finns där för att sälja sim-

glasögon, tröjor, bingolotter, 

glass, simmärken och div andra 

prylar samt för att svara i telefon 

när föräldrar ringer och lämnar 

återbud eller liknande. Det är 

även bra att finnas där när någon 

vill diskutera hur det går för 

barnen i grupperna och funde-

ringar omkring detta. 

Om det är någon som känner 

att Ni vill hjälpa till någon lördag 

eller söndag så är Ni hjärtligt 

välkomna att höra av Er. Vi behö-

ver flera avbytare där. 

Elsie 

 

Bingo-Lotto 
Vi tappar antalet sålda lotter, 

beroende på att för få engagerar 

sig. Jag är mycket väl medveten 

om att Ni tycker att det är tråkigt 

att sälja Bingo-Lotter, men tänk 

på att 200 sålda lotter/vecka ger 

klubben ca 50.000:- i ren vinst. 

Tacka gärna nej till att sälja, men 

kom då med ett bra förslag på hur 

vi skall kunna få in motsvarande 

pengar. Med andra ord, tänk till. 

50.000:- i inkomstbortfall kanske 

är ett utlandsläger som går till 

spillo. 

Kjellis 

 

Loppis 
Tyvärr har inte vårt beslut att 

tillfälligt avstå från traditionell 

loppis med en massa olika prylar  

varit särskilt bra. Vi satsade i 

stället på några bokloppisar under 

året som inte på långt när gav  

samma fina tillskott i kassan. Vi 

är dock mycket tacksamma för att 

vi får så mycket böcker till oss, så 

vi kan göra pengar på dessa när vi 

prånglar ut bokverken till hugade 

spekulanter. 

Skänk gärna en bok eller flera 

till oss. Vi gör allt för att hitta en 

bokmal som med tillfredsställelse 

sätter klorna i de Franska skinn-

banden. Jag har ingen aning om 

en bokmal har klor, men vad 

spelar det för roll? 

 

Julmarknad – Lucia 
I stugan hade vi som vanligt 

försäljning på förmiddagen. Vi 

fick in ganska mycket kaffebröd, 

limpor, några stickade barntröjor 

och div annat från föräldrar och 

anhöriga till barnen.  Det skänk-

tes även flera vinster som vi hade 

till lotterier på badet. Ute på 

gården var det full ruljans med 

julgransförsäljningen. De som 

”tjänstgjorde” på förmiddagen 

var i stort sett samma trogna 

personer som varit med tidigare 

år.  

På eftermiddagen samma dag, 

på Solbergabadet, blev det in-

marsch till musik ur ”Tomteverk-

staden”. Det delades ut 

vandrings- och uppmuntrings-

priser och därefter så blev det 

blandade uppvisningar. Det blev 

inget skämthopp i år men i stället 

hade ledarna en egen uppvisning 

i ”konstsim” med gammeldags 

randiga baddräkter. Bra gjort! 

Det avslutande luciatåget blev 

mycket bra med många deltagare. 

Ny för i år var Kjell Gardarfve 

som spelade på gitarr och var 

även med på varje träning. Årets 

lucior: Amanda Brannestam och 

Fanny Gardarfve. Stort tack till 

alla som deltagit och hjälpt till. 

Elsie 

 

Enduro 
Det som sker två gånger på 

Gotland är en tradition. Vi 

nappade naturligtvis på detta och 

har sedan 1991 kört Enduro. Jag 

menar förståss Enduro-bad. Det 

finns ingen sanning utan undan-

tag och året var 1998. Ett mörkt 

år i vår historia. Badet var stängt, 

så Ni kan bar ana hur våra 

enduroåkare såg ut när de åter 

kom tillbaka 1999. 

Hur som helst är Alla helgons 

dag inte bara röd utan även 

betydligt ljusare än mörk. Det 

badande mc-folket är betydligt 

ljusare i hyn än när de staplar in 

genom portarna till Solbergabadet 

efter ett eller flera varv på Tofta 

skjutfält. Vi ser fram emot nästa 

möte med ”vårat” MC-gäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solbergabadet 
Har Ni hört talas om detta. 

Simmarna har i alla fall gjort det. 

Många hittar dit dag efter dag och 

ägnar timmar åt att ta sig fram 

och tillbaka i en härligt uppvärmd 

bassäng. Jag tror att dem trivs i 

sitt andra hem. Ibland kan man 

misstänka att de inte har något 

hem, för de är synliga på badet så 

ofta. Snälla barn får beröm, 

dumma barn får skäll. Oftast 

tycker badets personal att Ni är 

snälla. Tack för i år hälsar 

simmarna. 
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Hajenveckan 
Under över alla under. 

Hajenveckan, vilken inföll vecka 

43 och överträffade allt och det 

mesta. Hajen-drottningen Lisa 

Johansson (jo, det är just Lisa på 

badet, hon som hoppar på kanten, 

slåss mot stora starka killar på 

bassängbotten, står på trampoli-

nen och slukar eld eller kanske 

simmar lite kycklingsim) kom 

med en strålande idé. Vi utmanar 

skolor, företag, föräldrar, ja allt 

som kommer i vår väg på att 

simma kraven för att ta Hajen-

märket. Ni vet förståss vad det är? 

Har Ni tittat på Bingo-Lotto och 

sett när Hans Chrunak SSF:s 

sportchef presenterade Hajen-

kampanjen så är det inga 

problem.  

Lisa, tillsammans med 

Solbergabadets personal, ställde 

upp och gjorde en enorm insats, 

för vilket de skall ha all heder. Ett 

mycket digert program genom-

fördes med många sålda märken, 

fina priser och en massa 

aktiviteter. Ett mycket fint 

arrangemang och ett bra 

genomförande gör att WSS lyfter 

på hatten och tackar badets 

personal. 

 

Jubiléumsbuffé 
Riksidrottsförbundet (RF) 100 

år och stor fest på Wisby Hotell. 

Vi var där några stycken och hade 

mycket trevligt. Många idrotts-

profiler på samma plats gjorde 

tillställningen till en fin afton. Vi 

tackar för att vi fick vara med. 

 

Läger 
Läger. Det var väldigt lätt att 

säga, men att skriva och sedan 

uttala platsen för 2003 års 

utlandsläger var inte lika lätt. 

Eller vad sägs om Tiszaujvaros? 

Försök gärna själva. Landet är i 

alla fall Hungary eller Ungern 

som vi brukar säga. Under en 

vecka i augusti var ett 30-tal 

simmare från WSS och HBK på 

plats i Tiszau..... för att 

genomlida ett läger utanför 

Gotlands gränser. Leif Söderdahl 

(den gamle trogne ledaren) och 

den något yngre Janne Gahm från 

Hemse höll ihop det hela utanför 

bassängen. På plats för att sköta 

träning mm var Picco och F.P. 

(Fredrik Persson). Ett stort tack 

till dessa  herrar som även fick 

agera ”mammor” när det drog 

ihop sig. 

En rapport till oss här hemma 

lämnade positiva omdömen. 

Killar kan, eller hur? Janne 

Törngren fick nog minst en ny 

kompis i Ungern. Många mail 

blev det. Tack Janne för Din 

medverkan på distans. Om man 

läser några kommentarer från 

simmarna så kan man utläsa att 

det mesta hamnade på  +-sidan. 

 

Här följer Petras syn på 

lägret: 

”Träningslägret har varit 

väldigt positivt. Träningen har 

varit hård och jobbig, men 

sammanhållningen har gjort att 

man orkar i vått och torrt. 

Ledarna har varit väldigt trevliga 

och roliga. De har ordnat så att 

allting har gått lätt och smidigt. 

Tränarna har pushat oss genom 

varje pass och gjort det roligt att 

träna. Maten har varit god men 

lite för fet. Jag tycker vi har 

skapat bra sammanhållning och 

vi har haft mycket roligt både i 

vattnet och på land. Roliga 

schoudmaster ..... vattnet har 

varit mycket kallt på morgonen 

men varmt på kvällen, annars var 

allt bra. Betyg: 5/5.” 

 

Strandvandring 
Pingstdagen den 8 juni var det 

åter dags för WSS årliga 

strandvandring. Det var 20 för-

väntansfulla simmare som 

samlades vid Solbergabadet för 

uttransport till Hörte där vi 

slutade 2002. 

Tyvärr saknades det vuxna. 

Det var endast arrangörerna, det 

vill säga undertecknad samt 

broder Göran som hörsammat  

inbjudan. Glädjande nog var det 

flera som promenerade för första 

gången. Vädret var övervägande 

soligt och vandringen gick så bra 

att tältplatsen flyttades ett antal 

kilometer längre bort än planerat. 

Inte helt enkelt att förklara när 

benen börjar bli trötta. Vid 

framkomsten blev det bad och 

tältslagning. Efter sedvanliga 

hamburgare och en stunds mys 

vid stranden sov alla gott. 

Dag två började med lätt regn 

men det klarnade snabbt upp. 

Dock möttes vi efter att ha rundat 

Grötlingboudd av kraftig mot-

vind. Efter att ha passerat ett 

antal staket och taggtrådar och 

mött ett antal nyfikna nötkreatur 

nådde vi planerat mål som var 

vid Stapeludden i Fide. Där 

avslöts promenaden med grillad 

korv innan vi vände åter mot 

Visby. 

Om inget händer och sim-

marna är intresserade fortsätter 

vi vandringen i vår.  

Crister P 

 

Våravslutning för 

“smågrupperna” 3.5.03 
Våravslutningen hade vi i 

vanlig ordning vid klubbstugan. 

Många  ledare var med och alla 

hjälptes åt med de olika upp-

gifterna som blev. 

Denna gång bestämde vi oss 

för att ha Skattjakt. Barnen letar 

efter olikfärgade stenar som 

sprids på fältet bakom ladan. De 

löses in i “banken” till olika 

värde och det som blir kvar, 

sedan “skattmasarna” muddrat 

dem på de gömda pengarna, får 

de handla för i kiosken. 

I första omgången  (lördags-

grupperna) kom det 11 st och i 

andra omgången (söndags-

grupperna) kom det 27 st. Vid 

första omgången var vädret 

skapligt men vid andra omgången 
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ÖSREGNADE det, så det blev 

inte riktigt som vi hade tänkt oss. 

Att det inte kom flera barn kan 

beror på dels att det var Lill-

Korpen och dels att det är många 

avslutningar vid denna tid och det 

går inte att passa in datum som 

stämmer för alla. 

Elsie 

 

Utomhusbaden 
En bra sommar med bra 

resultat. Duktiga medarbetare, 

vilka skall ha en eloge för sitt 

engagemang. Tack till alla som 

medverkade till ett lyckat resultat. 

Mycket arbete ger framgångar. 

Bad är hälsa – Hälsa ofta ! 

 

Klubbstugan 
Klubben = Sällskapet = WSS 

har tillgång till en mycket fin liten 

stuga. Den ligger som de flesta 

vet ovanför hamnen i Visby och 

är granne med ”Kärringen”. 

Denna kärring är en kvarn och en 

av Visbys profiler. Det är fler och 

fler som upptäckt att stugan går 

att använda i många samman-

hang. Inte bara styrelsemöten och 

avslutningar. Många ”utom-

jordingar” (förlåt) ringer och 

bokar in sig för mindre fester, 

kurser eller andra trevliga 

tillställningar. Så har vi de som i 

första hand kommer hit på 

sommaren och kallar sig turister. 

Här kan vi räkna in många 

återvändare bland hyresgästerna. 

Någonting är det som lockar. 

Undrar vad det kan vara?!  

Nästa år skall det ske!!! Ladan 

skall få nytt tak. Stugan skall 

genomgå en ansiktslyftning. 

Köket står på tur att få spackel 

och färg på ställen där tid  och 

tand gjort sitt. Rynkor och 

åldrande kan ju avhjälpas med 

lämpor och knep har jag sett på 

reklamen i TV. 

Såsom genom ett trolleri har 

grenar och löv försvunnit från 

tomten. Phu (-st) eller puts väck! 

För att tala om bokning slå 1*, 

för att tala med telefonist slå 2*, 

för att tala med vaktmästar´n slå 

3*..... slå vad Ni vill, men inte 

varandra. Vi behöver flera olika 

hantverkare som hjälper till. Hör 

av Er.  

Slå ett slag för mera nyttande 

av stugan. Han som var med. 

Kjellis 001 med rätt att fixa. 

 

Dataansvarig 
En bland många fördelar som 

Crister har är, att han är en större 

fena på data, än det han presterar 

i bassängen som representant för 

Späckhuggarna. Hans insatser 

inom simkonsten skall inte 

förringas, ty han gör mer där än 

många andra.  

Crister har, förutom statistik 

och tabeller vad gäller kassörs-

jobbet med tillhörande bokföring 

mm, full koll på anmälningar till 

tävlingar, tidtagning och resultat-

listor som hör till vår vardag. 

Dessutom har Crister hand om 

WSS hemsida och ser till att den 

uppdateras. Data kan ibland vara  

komplicerat, men Crister lotsar 

sig fram genom alla vindlingar 

och konstiga vägar till fullt  

förståeliga resultat. 
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GA: ”Årets bästa idrottare !” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GA:s Jury: Ingrid Norrby, Ulf Jönsson, Michael Häglund och Lasseman Larsson 

 

 

 

GT-guldet:  ”Ida, ett givet val” 
 

Juryn enig: GT-guldet 2003 går till simmerskan Ida Sandin. 
Motivering: 

Gotlands Tidningars guldmedalj, GT-guldet, för 2003 års bästa idrottsprestation på Gotland tilldelas simtalangen Ida 

Sandin, Wisby SS. 

18-åriga Ida Sandin tog två bronsmedaljer på 100 meter medley och 200 meter medley på senior-SM i kortbanebassäng 

i Stockholm. Det var Gotlands första SM-medaljer på seniornivå på 25 år. 

Sandin tog också guld på 200 meter medley och brons på 400 meter medley på junior-SM utomhus i Norrköping och 

silver på 200 meter medley på junior-SM inomhus i Umeå. Sandin, som går tredje året av fyra på simgymnasiet i 

Nyköping, är en stor talang inom den världsomspännande och hårt konkurrensutsatta simsporten. 

GT-guldjury: Lars Sjöholm, ordförande Gotlands idrottsförbund, Barbro Wettersten, vice ordförande Gotlands 

idrottsförbund, Patrik Oscarsson, kanslichef Gotlands idrottsförbund, Jens Bollius, sportchef Gotlands Tidningar, Johan 

Söderkvist, sportreporter Gotlands Tidningar. 
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GRATTIS IDA ! 
De prestationer Du gjort de senaste åren står över allt gotländsk simning har fått njuta av i modern tid. Sedan 1922, när 

Wisby Simsällskap bildades, har det funnits många duktiga och framgångsrika simmare, men ingen har kommit så här 

långt i sina karriärer. Detta har lett fram till att idrottsgotland i samarbete med Gotlands Allehanda och Gotlands 

Tidningar utsett Dig till Årets bästa idrottare respektive mottagare av GT-guldet 2003. Inte bara Du skall vara glad, utan 

hela WSS gläds åt dessa fina utmärkelser. Det finaste man kan få på Gotland. Vi tackar tidningarna och juryerna för ett 

mycket bra val. Vi tackar också för att Ni bevakar och omskriver oss på ett riktigt sätt. Tack även till Radio Gotland för 

Era referat under ett tävlingsår. 

 

Grattis Ida! Det Du gjort är stort och det manar andra till uppoffring och ödmjukhet. 

 

Till alla som inte kommit lika långt vill vi rikta ett stort och  varmt tack för Era uppoffringar. Alla kommer inte först, 

men alla är lika mycket värda. 

 

 

 

 

Stipendier till unga ledare i Wisby Simsällskap ! 

 
Solberga Open var i helgen den sista av fyra jubiléumstävlingar inom Riksidrottsförbundets 100-årsfirande på Gotland. 

Jubiléet innebär bland annat att unga ledare tilldelas stipendium ur Folksams Idrottsfond. 

 

 

 
Wisby Simsällskaps duktiga ledare Erika Nilsson 

och Erika Langenstam-Wiemann överraskades på 

Solberga Open med var sitt stipendium. Stipendiet 

består av en ledarutbildning på Bosön samt 

deltagande på idrottsgalan i Globen i januari 2004. 

Detta tillsammans med ca 200 unga ledare från hela 

Sverige. 

 

 

Grattis Erika och Erika önskar WSS !

   

    

   

    

 

 

 

 

GI:s förtjänstmedalj i Guld. 
Arne Hovlid, som inte bara är stark, han är tränare i WSS också, erhöll GI:s förtjänstmedalj i guld. Vi sällar oss till 

gratulanterna. 

 

Gotlands Simförbunds vandringspokal ”William Holmgrens minne” 2002. 
Priset delades ut under 2003 till Eva Sandin. 
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Utdelade vandringspriser mm 2003 
 

Prisets namn Priset tilldelas Prisets art Pristagare 
Fritidsnämndens vp ”För 

träningsflit” 

Den pojke och flicka, som under 

året visat synnerlig träningsflit, 

varvid både närvaro och kvalitet 

bedöms. 

Pokal Emma Sohlin 

Adam Jakobsson 

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 

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 Stina Juhlin 

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 

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 

”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 

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 Anna Paulsen 

Jonas Persson 

WSS uppmuntringspris 

”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Elsa Lund 

Bahar Kiasat 
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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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Till Årets Idrott 2002 har utsetts SIMNING. 
Motivering: 

 

Simningen har under 2002 haft stora framgångar såväl på arenorna och som arrangör. Simningen på ön är nu åter med 

och slåss på högsta nationella nivå i ett flertal grenar. Detta visar man bl.a. genom SM-medaljer. Under året har även 

simningen på Gotland fått fart på ett nytt idrott- och turistarrangemang genom Solberga Open. Simningen har även haft 

en klart ökad utbildningsverksamhet under året, vilket visar på en stark förbättringsvilja. Simningens framgångar på 

landslagsnivå och på Gotland har även bidragit till en positiv utveckling på barn- och ungdomssidan. 

 

Idag är simningen sjunde största idrott på ön i antal LOK-stödssammankomster. Denna positiva utveckling ligger till 

grund för valet av Årets Idrott. 
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Verksamhetsplan 2004 
 

Organisation 
Styrelsen består av sex 

ledamöter jämte en ordförande 

och inom styrelsen arbetar man 

med olika ansvarsområden. Inom 

de olika ansvarsområdena tar resp 

områdeschef de personer till hjälp 

som behövs, för att lösa sin 

uppgift. 

 

Utbildning 
Nyttja SISU mera för 

föreläsningar och utbildningar i 

studiecirkelform. Se möjligheter 

genom samarbete med olika 

organisationer såsom SLS, Röda 

Korset m.fl. Ge ledare, tränare, 

simmare och föräldrar den ut-

bildning 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, 

stimulera ungdomarna till sim-

träning och tävlingssimning, 

stödja och uppmuntra de som inte 

vill tävlingssimma, till att utöva 

någon annan form av vattensport 

(fensimning, crawlkurs för vuxna 

mm). Ta tillvara äldre simmares 

kunskaper som tränare/ledare. 

 

Träningsläger 
Angående 2004 års läger, så 

ligger det i skrivande stund på 

planeringsstadiet. Mycket beroen-

de på att det inte är fullt klart om 

det blir ett läger inom eller utan-

för landets gränser. Eftersom ett 

läger är mycket kostnadskrävande 

och fordrar lång planering, kan vi 

inte presentera ett fullgott förslag 

redan nu. Klart är, att vi gör vårt 

bästa för att resultatet skall bli 

bra. Den sociala samvaron vid ett 

läger är också en viktig ingre-

diens vid vår bedömning. Tiden 

för lägret planeras till vecka 32. 

Vi återkommer om detaljer längre 

fram. 

Miniläger, i första hand med 

Hemse-simmarna, blir det under 

året, men även vissa utbyten med 

några fastlandsklubbar, kan bli 

aktuellt. När det gäller mini-

lägren, så ligger det mer på trä-

narna att planera och genomföra. 

När det gäller ekonomi, så 

måste simmarna ta ett större 

ansvar när det gäller att samla in 

pengar. Här har man redan tagit 

en del initiativ, vilket är mycket 

lovvärt. 

 

Tävlingar 
Målsättningen som tidigare, att 

ge simmarna i tävlingsgrupperna 

minst en fastlandstävling i måna-

den. De ekonomiska förutsätt-

ningarna styr som vanligt upp-

satta mål. Ett riktmärke och vår 

målsättning är att delta i de täv-

lingar som redovisas särskilt på 

annan plats i verksamhetsbe-

rättelsen. 

 

Motionsverksamheten 
Det skall finnas utrymme för 

ren motionsverksamhet, dock 

under ordnade former. Vatten-

gymnastik och simskola för 

vuxna är några exempel på akti-

viteter som redan finns på menyn. 

För övrigt är det bara att låta 

fantasin flöda och komma med 

konkreta förslag till motions-

utövande. ”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 klubb-

stugan och göra de förbättringar 

som är nödvändiga. Hålla hög 

standard på sommaruthyrningen. 

Verka för ökat användande av 

stugan bland alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga arrangemang 
 Skogsplantering. 

 Bokloppis. 

 Strandvandring längs 

gotlandskusten. 

 Endurobad. 

 Jul- och luciamarknad 

med julgransförsälj-

ning. 

För ovan angivna, se verk-

samhetsplan 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  anställ-

da ur, i första hand egna led, driva 

baden på ett proffsigt sätt. 

 

Ekonomi 
Aktivt verka och medverka till 

ökat kostnadsmedvetande. Ge-

mensamt hitta vägar som kan ge 

ökade intäkter. Vara öppen för 

fler projektarbeten. Stimulera alla 

att sälja mera Bingo-lotter, vilket 

ger oss bra förtjänst. Informera 

tydligare till simmarna och för-

äldrarna hur mycket vår verk-

samhet kostar och förmå dem till 

ökat engagemang. 

 

Övrigt 
I god tid planera och se framåt 

för kommande verksamhet. Hålla 

simmare, ledare och föräldrar in-

formerade om framtiden. Se till 

att det ordnas infoträffar eller 

rena ”Lära-känna-varandra-par-

tyn”. Alltså vara lyhörd för allt 

och försöka genomföra 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 åskå-

dare. 
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GOTLANDS SIMFÖRBUNDS OCH WSS ÅRSPLANERING 2004  
 

 

Januari 12-14 World Cup 2004 Stockholm 

 18 Långa Pers Hemse 

Februari 7-8 Grand Prix 1 Helsingborg 

 12 WSS Årsmöte Visby 

 21-22 DM Visby 

Mars 6 Lång DM Hemse 

  11-14 Inne SM, 25 m Malmö 

 16 Gotlands Simförbund Årsmöte Visby 

 20-21 Höglandsdoppet Nässjö 

April 2-4 Grand Prix 2 Stockholm 

 4 Vårplasket Hemse 

 17-18 Järfälla Nationella Järfälla 

 24-25 Vårsimiaden Roma 

Maj 1-2 Kaanan Cup   alt Åkeshov 

 15-16 Wella Cup      alt Täby 

Juni 12-13 Skogaholmsdoppet   alt Eskilstuna 

  Filbyter Cup 50 m Linköping 

Juli 8-11 Stockholm Summer Games Stockholm 

 12-18 SM vecka utomhus 50 m Stockholm 

Augusti Vecka 32 Läger Båstad ? Båstad 

September 11 Perstävling Visby 

 24-26 Grand Prix 3 Malmö 

Oktober 9-10 Solberga Open Visby 

 30-31 Sum Sim reg Stockholm 

November 12-14 Fantomen Cup   alt Stockholm 

 13-14 Hoppe Cup   alt Eskilstuna 

 19-21 Grand Prix 4 Malmö 

 21 Sjöhästen Hemse 

 25-28 JSM Södertälje 

December 5 Juldoppet Visby 

 11 Lucia Visby 
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Medlemsavgifter för år 2004 
 

 

Medlemsavgift/årsavgift för WSS 100:-/år 

Tillkommer för aktiv i barngrupp 200:-/termin 

Tillkommer för aktiv i ungdoms-, tävlings- och vuxengrupp 300:-/termin 

Ständigt medlemskap (tillkommer ev terminsavgift) 1.500:- 

 

 

 

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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningen ”Vardags-

hjältar” 
”Slite 2003-03-17 

Hej! 

Kjellåke önskade några rader 

om simborgarmärket som jag 

avlagt i 50 år. Det får bli kort och 

intensivt. 

Jag började i simskola för 

Stuxberg (tror han hette så) i Rute 

Valleviken (Fiskarbryggan). 

Korkdynor, kallt vatten men det 

fick man inte rygga för enligt 

”Stuxan”. Han elda på oss om 

märkestagning, alla simsätt, dyk, 

hopp, undervattensim, klädsim  

o.s.v.  Detta skulle utföras i 

hamnbassängen i Valleviken, 

rätta djupet för att vi inte skulle 

fuska och gå på botten. Året 

=1952. 

Flyttade till Slite 1958. Lite 

struligt med simskola och få göra 

simprov och skaffa fram märken. 

Ordnade sig för det mesta, men 

till slut försvann simskolan här-

ifrån Badviken samt simlärarna. 

Jag blev deltidsbrandman. 

Ännu en liten piska att underhålla 

simkunnigheten, helikopteröv-

ningar mm (vattenvana–tryggt). 

Detta gjorde att jag sökte mig till 

Solbergabadet. Varmt vatten, inga 

vågor och ”kallsupar”, men 

knöligt med att passa tider o.s.v. 

Åter till Badviken, där jag har 

kämpat sedan dess. 

Har gjort en missbedömning. 

För höga vågor och för långt ut, 

kom i baksug vid pålandlig vind, 

men hade uppsikt på land så att 

jag kunde märka att jag åkte utåt. 

Lite kämpigt att komma iland var 

det (man lär av misstagen sa 

igelkotten!). 

SIMMA LUGNT! 

Tack och hälsningar från 

Robert Karlström -37, Slite.” 

 


