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Förord 
 

När man väl fattat pennan för att försöka få ihop en verksamhetsberättelse för det gångna året, blir man lätt matt. Denna 

gång är det som en liten vindpust om man sätter in det hela i ett större sammanhang. Den katastrof som bl.a. skett i sydostasien 

gör att man tänker i helt andra banor. 

Med anledning av det som skedde annandag jul och den trauma som det medfört, vill jag börja från slutet. Alla är berörda. 

Även om man inte direkt har någon anhörig som försvunnit, så känns det mycket hårt. Vi känner alla för att hjälpa till på något 

sätt och ett är att vi på Solbergabadet har haft insamlingsbössor från Röda Korset. Vi lät pengar som kom in från 

glassförsäljningen oavkortat gå till ”Flodvågens offer”. Förutom WSS del så var det väldigt många som lade ett bidrag i 

bössorna under tre veckor. De insamlade medlen översteg med råge 10.000:-. Ett stort och välment tack vill vi härmed 

framföra till alla som på ett eller annat sätt bidragit. Låt oss komma vidare och se till att Du fortsätter vara medmänniska. Det 

gäller att finnas tillhands och var inte rädd för att lyssna på de som vill prata. Vi behöver alla komma närmare varandra. 

För att fortsätta med verksamhetsberättelsen så kanske den inte blir riktigt som vanligt. Min roll (Kjellis) är lite annorlunda 

nu när jag inte ingår i styrelsen, men nu gäller det att öka tempot. Det hela är ett teamwork och det gäller att samordna alla 

starka krafter och få ihop det hela, Kjellis med blyertspennan, pappershögarna och suddgummit och Elsie bakom tangentbordet 

och datorn. 

PS. Jag börjar med att tacka alla som bidragit med material till denna årsberättelse, även om inte allt är levererat i skrivande 

stund. Här gäller det att vara ”posimist” (ett nytt ord, tack Anette). Positiv + optimist = posimist (sant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

Funktionsansvariga 
 

Aktivitetsredovisning Elsie Nordström 

Arkivarie Elsie Nordström 

BingoLotto Eva Sandin 

Dataansvarig, tävlingar Crister Persson 

Försäljning Eva Sandin 

 Elsie Nordström 

Hemsida Crister Persson 

Klubbstuga Kjellåke Nordström 

Medlemsreg, statistik Elsie Nordström 

Rekordtavla Kjellåke Nordström 

Simgymn/Utbildning Eva Sandin 

Tider i badet Kjellåke Nordström 

 Eva Sandin 

Tränarkontakt Jan Törngren 

 Eva Sandin 

Träning, elit Rikard Lindberg 

Träning, nybörjare och Elsie Nordström 

smågrupper Eva Sandin 

Tävling/läger/resor Leif Söderdahl 

Utomhusbad Jan Törngren 

 Gunnar Sohlin 

 Eva Sandin 

Verksamhetsberättelse Kjellåke Nordström 

 Elsie Nordström 

Styrelse 

 

Ordförande:  Eva Sandin 

Vice ordf: Leif Söderdahl 

Kassör: Susanne Markvardsén 

Sekreterare: Pia Thurell 

Ledamot: Jan Törngren 

Ledamot:  Eva Orusild 

Ledamot: Gunnar Sohlin 

 

Sammanträden 

 

Wisby Simsällskap har under året hållit  

12 protokollförda sammanträden enligt 

följande: 

 

040120, 040304, 040407, 040506, 040617, 

040706, 040720, 040826, 041005, 041102, 

041130, 041228. 

GSF 
 

Ombud vid Gotlands Simförbunds 

årsmöte: 

Jan Törngren 
Wisby Simsällskap 

Skolportsgatan 4 

621 45 VISBY 

0498-21 22 00  tel och fax 

wss@gotlandica.se 

www.gotland.net/wss 

Solbergabadet, Visby 

0498-26 96 65 
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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 

21. Monica Westfält-Nilsson 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica W-Nilsson avtackades vid sista vatten-

gympapasset med WSS standar,  blommor och 

hedersmedlemskap i WSS. Detta för sitt mångåriga 

engagemang  i WSS som bl.a. vattengympaledare och 

tränare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 meddelats följande: 

 

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. 
 

Revisorer 

 

Hans Juhlin 

Krister Pettersson 

Christina Levander-Ödman, suppl 

Lasse Christensson, suppl 

Valberedning 
 

Elsie Nordström, sammankallande och  

Hans Juhlin. 

Medlemsavgifter för år 2005 
 

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:- 
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 

År 2004 2003 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal medlemmar 321 190 511 - 561 

Varav  betalande 274 157 431 84,3% 416 
 

 

Medlemsredovisning 

aktiva medlemmar 

År 2004 2003 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal aktiva medlemmar 178 86 264 - 272 

varav under 12 år 59 48 107 40,5 %  

varav 17-20 år 6 3 9 3,4 %  

varav 5-7 år 24 13 37 14,0 %  

varav 7-12 år 51 47 98 37,1 %  

varav 13-16 år 16 14 30 11,3 %  

varav 7-20 år 73 64 137 51,9 %  

varav 12-25 år 31 25 56 21,2 %  

varav över 20 år 93 14 107 40,5 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 

VT 2004 HT 2004 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 
Tävlingsgrupp 15 8 23 8 6 14 

Uppstickarna 8 4 12 12 13 25 

Medley 6 13 19 4 4 8 

Crawl 13 6 19 15 8 23 

Ryggsim  11 5 16 13 10 23 

Sim o Lek 16 22 38 20 21 41 

Plask o Lek 14 13 27 15 11 26 

Handikappgrupp 2 3 5 2 4 6 

Simundervisning för vuxna  10 2 12 11 2 13 

Späckhuggarna (vuxensim) 1 2 3 2 3 5 

Vattengymnastik 70 1 71 77 3 80 

SUMMA DELTAGARE: 166 79 245 179 85 264 

Antal träningsgrupper   17   19 
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Könsfördelning
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Medlemsrekrytering och statistik 
 

Under det gångna året minskade vi antalet 

medlemmar med knappt 10% (?!?), till 511 personer. 

Beror det kanske på att vi inte är lika bra på att ta hand 

om våra passiva medlemmar som tidigare eller skall vi 

hitta förklaringar på annat håll? Det är dock glädjande, 

att vi har så många som 264 aktiva. Naturligtvis är vår 

ambition att öka antalet aktiva, vilket måste vara vårt 

huvudsyfte. Vi är mycket glada, att så många som 511 

anser att vår verksamhet är så tilltalande att man vill 

stödja oss med sitt medlemskap. Det är en mycket 

omfattande verksamhet som vi bedriver. Av de 264 är 

135 st i åldern 5-12 år. Om vi lägger till de cirka 300 

som står i kö för att komma med i WSS så skulle WSS-

familjen passera 800 medlemmar. Tänk, vilka 

barnbidrag (aktivitetsbidrag) som skulle komma oss till  

del. Då gäller det förståss att vi får mera ba(r)n-bidrag 

eller kanske lite tydligare ”mera vatten” som en 

tidigare anställd tränare kämpade för. Ännu tydligare 

blir det, ”mera bassängtid”. 

Inget är så bra, att det inte kan bli bättre .Om vi får 

mera medlemmar, mera tid i bassängen och fler ledare, så finns det inget hinder. Det finns inga hinder som är så stora att det 

inte går att överbygga dem. Med rätt inställning kan man förflytta berg, vad det nu skall vara bra för? Men det är ju ingen 

mening med simundervisning om man inte har tillgång till vatten. Det är inte heller någon mening med  att vara fisk om man 

inte har vatten! 

 

Könsfördelning 
 

Är det så världen ser ut, 38% män och 62% kvinnor? Könsfördelningen 

fortsätter att vara så i WSS för andra året i rad så nu tror jag att det är en sanning. 

Om det inte går att ändra på det, så är min önskan att fördelningen blir 62/62. 

Hur det skall gå till vet jag inte, men det skulle vara en intressant tanke, om inte 

för att för att bevisa att det går att ljuga med statistik. Vi får se nästa år om vi 

lyckas. 

Sammankomster är ganska många, vilket måste tyda på att vi är populära, 

eller hur? Många sammankomster med många barn ger många pengar. Det 

tycker vi är bra. Inte bara för pengarnas skull utan för att många har en bra 

sysselsättning. En tanke: Värva en ny medlem och Du kan vinna en resa till 

Hawaii. Vi får tänka på saken och återkomma. Ett bättre alternativ är kanske: 

Värva två nya medlemmar och stanna kvar på Gotland. 
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Utbildning, föreläsningar 

mm 

Klara, färdiga gå, som en känd 

starter sa en gång. Det var väl frid 

och fröjd om det inte hade varit för 

att denne starter uttryckte sig så när 

han hade ett antal simmare på 

startpallen. Nej bättre är att säga –

Lära, färdiga gå. Det första var snäll 

elakhet som man lär sig något av. 

Lära (skaffa kunskap), färdiga 

(examen t.ex.) gå (nu kan Ni gå ut i 

världen med en av kunskap tyngd 

ryggsäck). 

Metoderna är många för att 

aktivera hjärncellerna. SISU har 

möjlighet till metodval. De har 

många utomordentliga sätt att bli 

lite bättre än man någonsin varit. 

Dessutom är det idrottens eget 

studieförbund. Cirklar har de också. 

Det är de enda cirklar man inte 

behöver gå runt i. När man passerat 

ut ur cirkeln är man så duktig. Om 

det mot förmodan inte fastnat något, 

så anmäl Dig till en ny cirkel. 

Tycker Du att cirkel är tråkigt så 

anmäl Dig till en föreläsning. Passar 

inte det heller så ringer Du Tomas 

på SISU och han skräddarsyr Din 

egen kostym. 

Vi har deltagit i ett antal cirklar 

och föreläsningar under året, men 

förmodligen är de hemliga, för 

deltagarna har varit lite dåliga på att 

underrätta redaktören (Kjellis) om 

vad som hänt på den fronten. Men 

har inte Ni också märkt, att vissa 

betingar en högre intelligens- och 

kunskapsnivå än tidigare?  

En rapport som öppet redovisas 

är den av SISU arrangerade Barn- 

och Ungdomsledarutbildningen på 

Lövsta den 24-25 september. Fyra 

av våra yngre ledare har nu grönt 

kort för barnidrottsledare. Mycket 

nöjda med utbildningen var: Elin 

Karlsson, Johanna Pettersson, Anna 

Jonasson och Amanda Brannestam.  

Ett antal funktionärer har utbildat 

sig i olika steg under uppskattad 

ledning av Kerstin Hopkins 

Pettersson och Lars Ellebring.  

Dessutom har Eva och Elsie  

hållit ihop utbildning för ett gäng 

unga ledare. 

 

Träning 

All framgång börjar med träning. 

Det är så viktigt, att man tränar och 

gör det rätt. Visst kan det vara 

jobbigt, men va´ då? Alla fram-

gångsrika idrottsmän- och kvinnor 

har nog svettats mer än vad vi kan 

ana. Det gäller bara att ha rätt 

inställning till livet, så har livet rätt 

inställning till Dig. Många, men inte 

riktigt alla, kör så det ryker på 

träningarna. De som inte har den 

rätta inställningen kommer alltid att 

vara på efterkälken. Vad är det för 

vits med att vara där, på efterkälken 

alltså. Nej kälkar tillhör en annan 

sport som inte på något sätt kan 

konkurrera med simning. Tänk att 

få klä sig i hajdräkt och få ta sig 

fram liksom delfiner, hajar, guld-

fiskar eller liknande. 

Heders åt alla som verkligen 

lägger ned sin själ i den bästa av 

alla sporter. Wisby Simsällskap och 

dess ledare har den rätta in-

ställningen och vill verkligen tacka 

alla duktiga tränare som gör ett 

storartat jobb. 

PS. Till de simmare som inte 

riktigt förstått vad det hela går ut 

på: Tänk efter och gör Ert bästa på 

träningen så kommer framgångarna. 

Med denna lilla uppmaning vill vi 

tacka Er för det slit Ni utför. 

 

Vattengympa 

Vill man så kan man. Se bara på 

”vattengympatanterna och -farbrö-

derna”. Tidigt på morgonen eller 

halvsent på kvällen är de där och 

kör sina pass. När de drar igång så 

inte bara småsjuder det i bassängen, 

utan det kokar. Jag fattar inte hur de 

små späda varelser som står på 

kanten klarar av att få sån fart på 

sina vänner i vattnet. Här ger alla 

järnet. På tal om järn så rostar det 

gärna i beröring med vatten, men på 

”VG-passen” är det ingen risk att 

någon rostar ihop. 

Tyvärr lämnade tre av våra 

duktiga vattengympaledare, Moni-

ca, Susanne och Kerstin, oss efter 

höstsäsongen. Monica har varit med 

länge och ”härjat” i badet. Susanne 

och Kerstin något kortare tid, men 

inte desto mindre uppskattade. Ett 

riktigt stort tack till Er alla tre som 

gjort ett kanonjobb. Varför inte 

anmäla Er till någon vattengympa-

grupp och ha ”mysigt” i vattnet 

efter alla pass Ni genomfört på 

landbacken? Tack även till Lisa 

som fortsätter att kämpa på som 

ledare. Åsa är välkommen tillbaka. 

Hon ämnar ta över söndags-

grupperna. 

 

 

 

 

 

 

Simskola för vuxna 

Vuxna som vet vad dem vill, 

alltså att lära sig simma. En  

mycket tacksam grupp att jobba 

med. Alltid glada och positiva. Åsa 

och Elsie sätter nya mål för 

gruppen där t.ex. livräddnings-

övningar och klädsim ingår. 

Gruppen jobbar efter vad de själva 

känner att de kan och vågar prova 

på. Vi har under året fyllt på med 

några nya medlemmar som vill 

bättra på sina kunskaper i simning.  

Våravslutningen hade vi, som 

brukligt, i WSS klubbstuga. Vi 

började med en tipspromenad och 

därefter blev det grillning och till 

slut kaffe. Som vanligt en mysig 

eftermiddag. 

Höstavslutningen blev lite annor-

lunda än vanligt. Vi blev inbjudna 

till Radio Gotlands nya lokaler på 

studiebesök. Det var Clary Winberg 

som ordnade detta. Därifrån 

beställdes pizza som vi åt på stället. 

Trevligt och roligt att se hur vår 

radiostation ser ut. 

Elsie Nordström 
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Späckhuggarna 

Är späckhuggarna utrotnings-

hotade? Nej, det tror vi inte. En del 

av förklaringarna beror nog på att 

det varit lite svårt att få tider i badet 

som passar. För inte är det väl så, 

att Ni är fulltränade? Mera vatten, 

mera vilja, mera motivation och allt 

annat som man vill ha mer av, 

kanske kan locka Er tillbaka till 

Solbergabadet.  

Som ”Späckhuggare” tränar man 

efter egen förmåga och oftast utan 

någon demontränare som skriker sig 

hes. Dessutom platsar alla i denna 

lustra skara av motionärer. Stor som 

liten, lång som smal, ja alla borde ta 

chansen. Låt Er inte avskräckas av 

namnet på gruppen, det har 

tillkommit på ett kärleksfullt sätt. 

Kärlek till sin egen kropp och 

späckhuggare ligger bakom det 

hela. 

Handikappgruppen 

Pappa Hans (Juhlin som ni vet) 

har tagit sig an Anna och ett gäng 

härliga ungdomar som tränar i 

Romabadet. Det betyder så oerhört 

mycket att det finns människor som 

Hans som inte bara är pappa utan 

även tränare. Naturligtvis kan man 

vara mamma och tränare samtidigt. 

Det allra viktigaste är att man har 

ett stort hjärta och delar med sig. 

Alla som kommer i kontakt med 

Hans imponeras av hans lugn. De 

tränarinsatser som han gör i 

handikappgruppen kan inte nog 

poängteras. Hjältarna finns just 

bland Er i gruppen. 

Nybörjargrupperna 

På den gedigna väntelistan står 

ständigt cirka 260 st och väntar på 

att få komma med (de är i blandade 

åldrar). Trots att det sjunker vid 

höstterminens början så är det snart 

lika många igen eftersom det 

ständigt är föräldrar som ringer 

och sätter upp barnen på kö.  

Till höstterminen togs in ca 50 st 

från väntelistan till grupperna. 

Ledare till denna termin var i stort 

sett samma som vårterminen. 

Någon hoppade av men bl.a. 

Angelica kom till som intresserad 

ledare. Vi har dessutom några 

föräldrar som normalt inte har 

grupper, men som hoppar in och 

hjälper till när det kniper. 

Stort tack till alla ledare som 

villigt ställer upp varje helg och gör 

ett bra jobb. 

Elsie Nordström 

 

 

 

 

Konstsim, simhopp mm 

Förra året lovade jag att redovisa 

utförligt vad Ni presterat under året. 

Visst kan jag hålla det löftet, men 

tyvärr finns det inga deltagare som 

presterat något. 

Förresten! Patrik Oscarsson på 

Gotlands Idrottsförbund, var är Du? 

Har Du börjat träna inför Din 

konstsimsuppvisning? Vi har i alla 

fall kontaktat en tränare. 

Tävlingar, läger 

Jag vill inte tävla, men gärna 

uppnå bra resultat. Visst kan man 

göra så, men det är ju lite roligt och 

tillfredsställande att vara något 

bättre än kompisarna. Ett bra sätt att 

mäta sin egen förmåga är faktiskt 

via tävlingar. 

Som så många gånger tidigare 

har året bestått av träning och ett 

antal tävlingar långt hemifrån. 

Fastlandet ligger ganska långt bort 

ibland. Många av simmarna har 

presterat mycket bra resultat och 

nog känt sig stolta. Det skall Ni 

göra, för det är Ni som stått för 

prestationerna. Om Ni nu inte blivit 

omnämnda i den här skriften, så 

betyder det inte att Ni inte finns. 

Alla finns, inte minst Ni som 

faktiskt var på just den tävlingen. 

Framgångarna fortsätter för 

WSS. Många nya rekord har slagits 

under året. 

17 gånger under året fick vi 

justera rekordtavlan med Gotlands-

rekord när det gäller simning i 25-

metersbassäng. Det är inte fördelat 

på så många simmare, men det 

förringar inte prestationerna. 

Rekord är till för att slås. Det borde 

finnas ett bäst-före-datum på 

rekord. 

Saken blir inte sämre av att våra 

simmare även lyckades i 50-

metersbassäng. Här kapade de 

rekorden 12 gånger. Det var här 

några av killarna som stack fram 

hakan. 

Till Er som satt nya rekord vill vi 

säga GRATTIS. Ni som inte ännu 

satt några Gotlandsrekord men 

lyckats med att slå Era personliga 

rekord vill vi även gratulera. Det 

viktigaste är inte att vinna, utan att 

delta. 

 

En resumé från en del tävlingar 

under året presenteras som följer. 

Långa pers i Hemse 18.1.04 

Inte vet jag om det är något 

speciellt med långa pers (-oner) i 

Hemse. De är i alla fall ganska 

många. 

Nu till verkligheten. Det är 

förstås långa pers som menas med 

långa pers! Tävlingen lockade 24 

deltagare att hoppa i vattnet 77 

gånger. På de timmar som stod till 

förfogande sattes 16 personliga 

rekord. Med detta inleddes 2004 års 

tävlingssäsong. 

World Cup i Stockholm   

12-14.1.04 

Ida var där och Eva var där. En 

som simmare, en som ledare och en 

som mamma. Va? Tre stycken blir 

det ju, men de var ju bara två!? 

Nåja. Simning blev det i alla fall. 

Gissa vem som var simmare. Helt 

OK resultat. 
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GP 1 i Helsingborg 7-8.2.04 

Grand Prix låter festligt tycker 

jag. Det är det förmodligen också. 

Flera finalplatser blev det för Ida 

Sandin. Petra Allestad gjorde även 

hon bra ifrån sig. Ida satte nytt 

Gotlandsrekord på 200 fjäril. 

Fortsätt så! 

DM i Visby 21-22.2.04 

Som vanligt, som vi numera kan 

säga, så är det många deltagare i 

våra DM-tävlingar. Mycket gläd-

jande för oss alla som är runt er 

simmare. Årets DM lockade inte 

mindre än 53 simmare från WSS 

och HBK. Antalet individuella 

starter var hela 206 st och man 

lyckades sätta 119 personliga 

rekord. Det visar att det är gott 

virke i våra simmare. Naturligtvis är 

det gott virke även i våra 

funktionärer. 

De två främsta, Jonas Persson 

och Ida Sandin, lade beslag på inte 

mindre än 32 segrar tillsammans. Så 

kan det gå när man tränar och ligger 

i (vattnet). 

Förutom guld-, silver- och brons-

medaljer tävlas det om pengar!?! I 

den traditionsenliga poängjakten 

visade många framfötterna. Resultat 

av denna redovisas på annan plats i 

verksamhetsberättelsen. 

Lång DM i Hemse 6.3.04 

Långt är det att simma 800 resp 

1500 meter för de flesta. Det är 

dock inte avskräckande för flera av 

våra bästa simmare från HBK och 

WSS. 13 tjejer trotsade mjölksyra 

och andra hinder och satte fart i 

Hemsebaljan. 8 av dem fortsatte att 

simma vidare fram till 1500 m, 

vilket reglerna tillåter. Killarna 

måste simma 1500 meter för att det 

skall räknas som DM-gren. Här 

kom 8 manliga deltagare till start. 8 

är tydligen ett bra tal i DM, för det 

sattes 8 personliga rekord denna 

dag. Bra gjort alla! 

SM i Malmö 11-14.3.04 

Till årets inne-SM på 25- 

metersbana hade Ida Sandin och 

Petra Allestad kvalificerat sig. Ida 

på sina specialgrenar 100, 200 och 

400 medley och Petra på sitt bästa 

simsätt 50, 100 och 200 m ryggsim. 

Jag hade fått förmånen att åka med 

som ledare. 

Det var högsta klass på mäster-

skapen med massor av landslags-

simmare på plats och hela elva 

svenska rekord slogs. Ida slog 

Gotlandsrekord på alla tre medley-

sträckorna och detta räckte till 

finalplatser och bronsmedaljer på 

100 m och på 200 m. På 400 m 

medley tog hon en fin sjundeplats. 

Petra lyckades bäst på 50 m 

ryggsim med ett nytt Gotlands-

rekord. Tyvärr räckte det inte till en 

finalplats. 

Jag hade avtalat med Radio 

Gotland om att referera Idas 200 m 

medleyfinal, vilket inte var det 

lättaste! Dels så var vi, ledare och 

simmare, hänvisade till att sitta på 

kortsidan och till detta ett otroligt 

publikjubel. Jag fick referera i min 

mobiltelefon och batteriet räckte 

precis. Det blev mycket spännande 

på slutet med tre simmare jämsides. 

Ida tog en fin bronsplats. 

Efter lördagens finalpass blev 

Ida en av de som blev inkallad till 

dopingkontroll. Hon kom inte 

tillbaka till vårt hotell förrän vid 

elva-tiden på kvällen! Dock var 

provet som vanligt negativt. 

Grattis tjejer! Ni gör att vi finns 

på Sverigekartan. 

Leif Söderdahl 

Höglandsdoppet i Nässjö  

20-21.3.04 

29 st  WSS:are, den största trup-

pen som under 2004 ärade fast-

landet med sin närvaro. Klart är att 

de inte gjorde någon besviken. 

Många starter blev det, nämligen 

130 stycken. Vårt motto: Många 

starter, många rekord, många upp-

levelser, många glada människor. 

Varför inte många, många gratu-

lationer. 

Nyckelsimmet i Nyköping 

21.3.04 

Nyköping. Var har jag hört 

namnet? Visst ja, det är ju Idas 

andra hemarena. Nog med skämt, 

för här är det allvarligt. Visserligen 

finns det inget som är så allvarligt 

att man inte kan skämta om det. Ida 

startade i fem grenar och kunde 

naturligtvis inte hålla sig. Nytt 

klubbrekord på 50 bröst med tiden 

34.50. Visst ja, jag glömde nämna 

att på fem starter så var hon först i 

mål i samtliga. Tur för Er andra att 

Ida inte ställde upp i flera grenar, 

för då vet man  inte vad som skulle 

ha hänt. Det är strongt att sätta 

simmarna på plats just i Nyköping 

som är Idas plattform genom 

simgymnasiet, vilket hon har som 

studieplats f.n.  Nyckeln till fram-

gång går via simgymnasiet. Smart 

namn på en simtävling – Nyckel-

simmet. 

GP 2 i Stockholm 3-4.4.04 

WSS hade två deltagare. Petra 

och Ida som konkurrerade med hela 

nordiska eliten. Petra kom 12:a på 

200 rygg med ett nytt personligt 

rekord och bara några tiondelar 

från nytt Gotlandsrekord på 50 

ryggsim. Ida fick två 6:e platser på 

200 och 400 medley. 

Bara att lyfta på hatten. 

Eva Sandin 

Vårplasket i Hemse 4.4.04 

Vårplasket (Vårdoppet, Vår-

floden, Vår….) är en tävling som 

skall ses som det verkliga 

elddop(p)et för många, många av 

våra ”coming swimmers”. Över 50, 

men under 100 (inte ålder), närmare 

bestämt cirka 75 unga, nervösa men 

entusiastiska unga (väldigt unga) 

ungdomar från Hemse BK och WSS 

genomförde en simfest i Hemse 

som visar idrotten från sin bästa 

sida. Ha roligt och strunta i 

resultaten. Barnidrott när den är 

som bäst. En bland många 

kommentarer: ”Det bästa med 

simning är vattnet”. Så talar en sann 

filosof. 

Hoppas Ni har samma härliga 

inställning om fem- tio år. All heder 

åt alla duktiga ungdomar som ser en 

framgång i det Ni presterat. 
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Järfälla Nationella i Järfälla 

17-18.4.04 

Nationella betyder säkert något 

stort. Visst är det stort, simmare 

från 28 (!?!) klubbar samlas under 

två dagar för att ta pulsen på 

varandra. Och vilken puls sen. 17 

simmare gjorde allt för att störa de 

övriga simmarna. Inte för att de var 

bråkiga på något sätt, nej genom att 

pressa sina motståndare ända in i 

kaklet. Med en sådan inställning 

ryker många tidigare satta person-

liga rekord all världens väg. Här 

gällde löpande-band-principen. Bort 

med gamla tider och in med  nya. 

Bäst denna gång blev Petra 

Allestad som lade beslag på inte 

mindre än 3 medaljer i tävling med 

hård konkurrens. Som vi förstått, så 

är det en tävling som varje sann 

WSS:are gillar. 

Vårsimiaden i Roma 25.4.04 

Vårsimiaden avverkades i 

Romabadet. Det är en tävling för 

ungdomar födda 91 och yngre. 

Varje gren delas upp i olika ålders-

grupper. Det var 18 deltagare från 

Hemse BK och 11 från WSS. De 

yngsta deltagarna från Hemse var 

Alice Ivarsson och Evelina Gahm 

Strage, båda 7 år och yngst från 

WSS var Simon Bering, 8 år. 

Mycket roligt att se på dessa 

unga kämpar. 

Detta var den sista tävlingen för 

de yngre simmarna innan som-

maren. För de äldre simmarna 

väntar Wella Cup i Täby den 15-16 

maj. 

Wella Cup i Täby 15-16.5.04 

Well, well, well, Wella Cup i 

Täby. Inte vet jag varför, men Wella 

Cup är namnet. Helt OK. 15 sim-

mare var där förstås, och vad gjorde 

dem då? Dum fråga. Nu går vi till 

fakta och konstaterar att  våra glada 

simmare stod på startpallen 69 

gånger, förutom lagkapperna. Och 

vad presterade de då? Jo, naturligt-

vis en massa bra resultat i kon-

kurrens med 32 klubbar. Det är bara 

att gratulera. 

Neptuniaden i Stockholm 

29-31.5.04 

Sex medaljer och ett nytt 

Gotlandsrekord fick Ida med sig 

hem efter tävlingen Neptuniaden i 

Eriksdalsbadet. Det nya Gotlands-

rekordet satte hon på 200 m bröst-

sim och raderade därmed ut sitt 

eget pers med en tiondels sekund. 

Nu väntar hård träning med 

fokus på 200 m medley. ”I juli skall 

jag vara topptränad och hoppas 

kunna ta medalj på distansen vid 

långbane-SM”, säger  Ida Sandin. 

Det gäller att sikta högt. 

Eva Sandin 

DM i Västerås 19-20.6.04 

Som om det inte skulle räcka 

med DM på hemmaplan, så har Ida 

varit i Västerås för att göra mot-

stånd. Så gjorde även ASEA på sin 

tid! Har inte riktig koll på antalet 

starter, men hon var där och gjorde 

det bra. 

Stockholm Summer Games 

i Stockholm 8-9.7.04 

Två WSS:are, Stina Juhlin och 

Daniel Cederqvist, besökte stor-

staden och passade då på att bevista 

Stockholm Summer Games. Natur-

ligtvis deltog dem som aktiva. Det 

var några år sedan vi deltog i denna 

tävling så det är glädjande att åter 

vara på arenan. Två starter vardera 

med helt OK resultat. 

Långbane-SM i Stockholm 

12-18.7.04 

Även till detta SM hade Ida 

Sandin kvalificerat sig och hon 

gjorde som vanligt ingen besviken. 

Hon inledde med 200 m fjäril och 

nådde en sjundeplats i finalen. På 

200 m medley gick hon till final. I 

finalen var hon nära att ta en 

medalj men slutade fyra. Hennes 

bästa distans var 400 m medley, där 

hon länge pressade Sverige-ettan 

Ann Berglund. Ida tog en fin silver-

medalj på nytt Gotlandsrekord. Hon 

slog Gotlandsrekorden på alla tre 

distanserna. 

Jag hade blivit uttagen till 

funktionär under SM-veckan och 

det var både roligt, spännande och 

jobbigt! Jag alternerade mellan att 

vara på startsidan och vändnings-

sidan. Jobbigast var det den dagen 

då vi också var funktionärer under 

Masters SM, tävlingen för de äldre 

simmarna. Den tävlingen avgjordes 

under eftermiddagen före final-

passet. Detta innebar att vara 

funktionär i stort sätt från morgon 

till kväll. Vädret var verkligen 

omväxlande, ömsom varmt och 

soligt men även regnigt och blåsigt. 

När vi inte hade Masters SM kunde 

vi njuta av de andra simsporterna, 

vattenpolo, konstsim och simhopp, 

vilka pågick hela SM veckan. 

Det var en upplevelse att vara på 

startbryggan och få uppleva sim-

marstjärnorna på nära håll. 

Coolast av alla var nog Lars 

Frölander. Han stod blickstilla 

bakom pallen innan start, rörde inte 

vattenhinken, gick upp på start-

pallen och stack iväg på signalen. 

På 400 m medleyfinalen var det 

gotländskt på bana tre, Ida i vattnet 

och jag som vändningskontrollant. 

Det var ett stort ögonblick för mig 

som simledare när Ida lyckades ta 

silvermedaljen! 

Leif Söderdahl 

 

Eva och undertecknad reste 

tillsammans med Ida för att vara 

med som ledare på Långbane-SM i 

Eriksdalsbadet där Ida skulle delta.  

Vi bodde i SK Neptuns fritis bara 

några minuters gångväg till badet. 

Det blev många promenader fram 

och tillbaka. Men vad gjorde det 

när det oftast var fint, men lite 

ostadigt, väder. Endast lite regn i 

början på veckan. 

För mig var det en upplevelse att 

vara med på en så stor tävling. Vi 

hann även med att se Anna 

Lindberg då hon blev Nordisk 

Mästare på 1 m-svikten. 

Det roligaste var dock att se Idas 

glädje då hon tog silvermedaljen på 

400 medley. Bra gjort Ida! 

Elsie Nordström 

Läger i Båstad 9-16.8.04 

Då har vi varit i Båstad!  

Det var inte för tennisens skull som 

vi nu vände näsan söderut. Nej här 
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skulle tränas rejält i en bassäng 

som var fylld med saltvatten! Vilka 

var då vi? Tävlingsimmare från 

Wisby SS, Hemse BK och ledare. 

Allt som allt var vi 17 juniorer, 

Picko, Gunnar Sohlin och Lena 

Grönström. 

Måndagen den 9/8 startade 

lägret med att vi samlades nere på 

hamnen. Förväntansfulla samlades 

vi på båten och pratade vad och hur 

mycket vi skulle träna på lägret. 

Men av lite(!) större intresse, när 

skall vi åka till Köpenhamn?  

Nåväl, i Oskarshamn hoppade vi på 

bussen som skulle ta oss till Båstad. 

Inget spännande eller oförhap-

pandes hände under vår nerfärd. 

Väl framme letade sig alla fram till 

sina kommande sängplatser. Men 

här hade ledarna redan fördelat 

och färdigställt vem som skulle bo 

med vem och var. Vårt boende var 

förlagt till en kursgård och vi bodde 

i två hus. Visby- och Hemsetjejer i 

ett och alla de andra i det andra 

huset. Alla måltider inmundigades 

på kursgården. Men maten var 

kanske inte riktigt vad vi hade 

förväntat oss. 

Från tisdagen var det full rulle i 

bassängen. Ett pass på förmiddagen 

och ett på eftermiddagen. Picko 

hade satt ihop ett digert program. 

Oavsett små som stora så var det ett 

program som tog ut simmarna 

rejält.  

Tidigt tog ledarna beslut om att 

förstärka kosten med mellanmål när 

alla tränade. Lena skivade både 

bananer och meloner som sim-

marna fick under sina pass. Vid ett 

tillfälle krävdes det lite extra kost 

och då blev det choklad! På 

torsdagen kom då ett riktigt 

styrkeprov. Picko hade planerat ett 

lite längre pass, typ milen! 

Fantastiskt. Alla simmare genom-

förde simningen.  

Hur kan vi då säga att träningen 

var krävande? Låt oss förklara, vi 

bodde på en kursgård som låg 1800 

meter från centrum och simmarna 

var där EN gång! Som en liten 

förklaring kan tilläggas att en ICA-

affär låg på vägen till centrum och 

den "fångade" många simmare. De 

orkade inte gå längre. Det var både 

vilsammare, trevligare och mysi-

gare att vara på sina rum. Men 

sandstränderna då, ja där var det 

sparsamt med viljan att bada. Det 

verkade som om alla var nöjda med 

det salta vattnet i bassängen så 

någon önskan om att bada i havet 

fanns ej. Dock, vid ett tillfälle 

badade några tjejer i havet. Men 

bus då, undrar Du kanske? Nej det 

var träning, mat, godis och sova 

som gällde.  

Så kom då den stora vilodagen, 

Köpenhamn och Tivoli. Nej, det 

blev Liseberg och Göteborg. Det 

visade sig att för våra juniorer var 

det mer att göra på Liseberg än på 

Tivoli. Lite lurade av SJ fick vi 

starta vår tur till Göteborg redan 

06.45! Vi tog tåget. Som grupp gick 

vi in på Liseberg men sedan var 

alla som uppslukade av marken. 

Med ett ”åkband” och en lunch-

biljett försvann alla iväg. Det blev 

en heldag på Liseberg och inte nog 

med det, vi var tillbaka i Båstad till 

22.00. Om detta är att se som en 

vilodag vet vi inte, men alla var 

nöjda. 

Tidigare frågetecken om vår vilo-

dag var som bortblåsta.  

Åter till träningen. Vårt sista 

pass genomfördes samma dag som 

vi åkte hem. Totalt omfattade 

simningen ungefär 30 timmar i 

bassängen. Antal meter står i 

stjärnorna men vi vet att det var 

minst en mil i alla fall. Vi hade tre 

längder att träna på och våra 

simmare var uppdelade på stora 

tjejer, stora killar och små tjejer. 

Ja, och de plaskande ledarna. Sim-

marna var lite överraskade när de 

såg att ledarna tränade lika ofta 

som simmarna men inte lika långt. 

Att vi är lite ovana till att träna 

under värme och tung belastning 

fick vi se utslag för. Det trycktes på 

för att man skulle äta ordentligt och 

dricka rejält. Under alla pass 

fylldes alla flaskor kontinuerligt så 

att det alltid fanns möjlighet att 

dricka. 

Så var det då hemresedag. 

Måndagen den 16/8 bar det av  

hemåt. Det var ett tränat, men lätt 

avslaget gäng som entrade vår buss 

som skulle ta oss till Oskarshamn. 

Nu fanns en spirande lust hos alla 

att vilja tävla igen. Väl i Visby var 

vi redan på väg till nästa tävling, i 

vår planering. 

GunnarSohlin 

Pers.tävling i Visby 11.9.04 

Personliga Pers(-son). Just det, 

tiderna är personliga. Det är ju Ni 

själva som fixat dem. Vi tänker inte 

avslöja några tider här, men vad 

sägs om 80 pers på 154 starter samt 

att det var 30 simmande deltagare. 

Tänk även på att det går åt ett tjugo-

tal funktionärer för att genomföra 

en simtävling. 

GP 3 i Malmö 24-26.9.04 

Malmö, Aq-Va-Kul, Ida, ja det är 

en del av ingredienserna i detta 

referat. Sju starter och fyra 

Gotlandsrekord räcker för att 

understryka att Idas form inte visar 

tecken på nedgång. 

 

 

 

 

 

 

 

Solberga Open i Visby        

9-10.10.04 

Wisby Simsällskap har i helgen 

tagit emot ett 70-tal simmare från 

sex fastlandsklubbar. Det har varit 

simmare från Skuru, Kaanan, 

Ösmo, Saltsjöbaden, Kungsbacka 

och Elfsborg som tillsammans med 

simmare från Hemse BK och 

hemmaklubben WSS har kämpat om 

ett stort antal medaljer. 

Sammanlagt 39 grenar har 

avverkats av totalt 125 simmare, 45 

ind. starter och 56 lagkappsstarter. 

Simningen har genomförts i tre 

åldersklasser: Födda 1988 och 
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tidigare (A-klass), födda 1989-90 

(B-klass) och födda 1991 och 

senare (C-klass). 

Många har med hjälp av lite 

fastlandskonkurrens presterat nya 

personliga rekord och fina resultat. 

Våra äldre flickor, Ida Sandin, 

Angelica och Petra Allestad, har 

givetvis varit flitiga på prispallen i 

flickor A. 

Johnny Allestad har tagit två 

silver och en bronsmedalj.  I pojkar 

A har också Daniel Cederqvist 

funnits med.  

I pojkar B har Adam Stumle 

plockat tre silvermedaljer. I 

flickornas B-klass har Emma Sohlin 

varit på pallen tre gånger och hon 

har också tagit två fjärdeplatser. 

I C-klassen kan speciellt nämnas 

Gabriella Ivarsson från Hemse. 

Hon har tagit tre andraplatser. 

WSS har visat framfötterna 

genom att vinna alla tre lag-

kapperna samt att vara tvåa på två 

och trea på en. 

Hejaklackspriset gick i år igen 

till Skuru. 

Crister Persson 

 

 

 

Nyköpings SSH i Nyköping 

16-17.10.04 

Efter ett tävlingsuppehåll på 

nästan två år, dock ej tränings-

uppehåll, var det åter dags för 

några simmare från WSS handi-

kappgrupp att deltaga i Nyköpings 

SSH. 

De tre träningsflitiga, Anna, 

Hans och Connys prestationer i 

tävlingen var bra med nya per-

sonliga rekord. Att dessutom få 

möjlighet att komma iväg och träffa 

andra simmare, bo på hotell, äta på 

restaurang och prata med David 

Lega mm är lika viktigt som själva 

tävlandet. Det var en trött men glad 

simmartrio som återvände till Visby 

med många härliga minnen från 

tävlingen. 

Tack från Anna, Conny och 

Hans. 

Hans Juhlin 

SUM-SIM reg i Järfälla   

30-31.10.04 

Ett förväntansfullt gäng lämnade 

ön för simningar i SUM-SIM reg, 

och gjorde ingen ledsen. Nio 

WSS:are startade i 35 ind. grenar 

och 4 lagkapper. Järfälla har en 

simhall som ofta ger våra simmare 

bra resultat. Bäst lyckades Johnny 

Allestad med sin andraplats på 1500 

m. Det tog honom till riksfinal i 

Göteborg i november. Kul var 

ordet. Grattis är inte heller fel att 

säga. 

Fantomen Cup i Stockholm 

12-14.11.04 

26 simmare och tre ledare (därav 

7 simmare från Hemse) for till 

Eriksdalsbadet i Stockholm. Många 

tävlande som simmade på 10 banor 

med flygande start. Det var ca 900 

deltagande och ca 4000 starter.  

Det kom till och med några från 

Norge, Ryssland och Finland. Som 

vanligt många pers.rekord, en del 

med ca 5-10 sekunder. 

Åtta stycken gick till final. Petra 

tog guld på 400 fritt och guld på 

100 rygg, slog även Gotlandsrekord 

på 100 rygg med tiden 1.05.40. 

Petra har  gått ut Nyköpings-

gymnasiet, men fortsätter att 

simma. 

Johnny tog silver på 400 fritt, 

Elvira brons på 100 fritt, Daniel 

brons på 400 fritt. 

Fantomen Cup sponsras inte 

längre av Fantomen, men det är 

inte så lätt att byta namn på en så 

stor tävling. Det ingår även 

simhopp i denna Cup. Denna 

tävling sponsras nu av Aqvarapid. 

Susanne Markvardsén 

SUM-SIM Riks 19-20.11.04 

Johnny Allestad tog sig till SUM-

SIM Riks i Göteborg. Han kom på 

15:e plats i sin satsning på 1500 m. 

Klockan stannade på 18.05.85. Det 

var över hans personliga rekord, 

men för Johnny blev det en 

erfarenhet rikare. 

GP 4 i Malmö 19-20.11.04 

Ida satte tre nya Gotlandsrekord 

under GP-simningarna i Malmö. 

Tävlingen var även kval till EM. 

Lite besviken var Ida, men hon hade 

simmat bra så hon var trots allt nöjd 

med helgen. 

Petra hade också en lyckad helg, 

hon satte nytt Gotlandsrekord på 50 

rygg och simmade in på nya tiden 

31.32. Bra gjort tjejer! 

Sundsvall Vattencup           

2-3.10.04 

Ida tog tåget till Östersund den 1 

oktober, en resa på nio timmar. 

Detta för att åka med Östersunds SF 

till Sundsvall och tävla mot sim-

mare från hela Norrland. En stor 

tävling med många deltagare. 

Ex.vis var det 22 heat i 100 m 

frisim. Förmodligen var det svettigt 

även för funktionärerna. När Ida 

ändå hade åkt så lång så passade 

hon på att simma hem fyra guld och 

två silver. Så skall dem tas.  Bra 

Ida! 

Sjöhästen i Hemse 21.11.04 

60, 220, 6, 128. Vad är nu  detta? 

Jo, 60 deltagare, 220 individuella 

starter, 6 lagkapper och 128 

personliga rekord. Förutom denna 

sifferredovisning kan vi återigen 

meddela, att Sjöhästen är en mycket 

uppskattad tävling som arrangeras 

av Hemse BK. Här tävlar många för 

första gången och är så entusiastiska 

och härliga. ”Jag kom inte  sist i 

någonting”, var en av kommen-

tarerna. Man behöver inte vinna, 

utan man kan vara glad ändå. 

 

 

Långa pers i Hemse 

21.11.04 

Samma dag och plats, fast något 

tidigare, startade några av de äldre 

simmarna i de längre sträckorna.. 
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Det gällde att pressa sina tider i 

sträckorna 800 fritt  damer, 1500 

fritt herrar samt 400 medley för de 

båda könen. 14 simmare kom till 

Hemse tidigt den 21:a och lyckades 

på 12 starter pressa sina rekord sex 

gånger. 

 

 

 

Juldoppet i Visby 19.12.04 

Så var det dags för årets sista 

tävling. Namnet förtäljer, att det är 

en tävling som sammanfaller med 

jul. Solbergabadet, som är WSS-

arnas hemmaarena, var platsen även 

detta år. Inbjudna simmare från 

Hemse tog chansen tillsammans 

med våra adepter för att mäta sina 

krafter under några timmar 

söndagen den 19:e. Om vi räknar 

ihop antalet simmare så kommer vi 

upp i 53 st. Som vanligt pressade de 

sina tider och fick med sig 48 

personliga rekord i ryggsäcken. De 

kunde lämna bassängen på lätta 

fötter, eftersom personliga rekord 

inte väger alltför tungt. Det skall 

också nämnas, att det blev 156 

starter. 

Förutom ovannämnda kan vi 

även meddela, att juldoppet avslutas 

med en simcup. Årets final i denna 

simcup var utformad som en 

tvåmannalagkapp på 4x50 meter. Vi 

hade parat ihop en herre och en dam 

alltefter deras resultat på de olika 

delsträckorna. I finalen segrade 

Petra Allestad och Adam Jakobs-

son. Jag beskriver inte det hela 

närmare, men det är ett uppskattat 

inslag i denna sista tävling innan 

julskinkan och köttbullarna tar över. 

När vi släckte i simhallen kunde 

vi med gott samvete önska alla en 

God Jul. 

Jag minns SM-silvret! 

Efter 2003, som jag toppade med 

ett JSM-guld i Norrköping, hade jag 

ingen aning om vad 2004 skulle 

bjuda på. En taskig höst fick avsluta 

2003 och med lite oro i huvudet 

gick jag in i det nya året. Det 

började som vanligt med hård-

träning och den för mig  tradi-

tionsenliga 10 000 medley på tid. 

Målet var redan inställt till 

sommarens svenska mästerskap. 

Inriktningen skulle enbart gå mot 

400 medley där tanken var att jag 

skulle slå igenom nu. Till inomhus 

SM i mars var det framgång för mig 

på 200 och 100 medley. Jag åkte 

där ifrån med två brons men det 

kändes att det var någonting som 

gått snett, trots nya personliga 

rekord och då också Gotlands-

rekord på alla tre medleydici-

plinerna. Det var 400 som grämde 

mig. Vad var det som gick snett? 

Varför nådde jag inte mitt mål? 

Hade jag tränat för lite eller var det 

toppningen det var fel på? Med 

dessa frågor i tankarna rullade 

våren på. Utvärderingen efter SM 

stod klar och förändringarna skulle 

ändra min kommande träning. Jag 

åkte på simläger till Gran Canaria 

med Hallsbergs simgymnasium och 

delades in i långdistansgruppen 

under ledning av Åke Hansson. Det 

blev vändningen. Jag fick smak på 

den träning som jag skulle göra 

resten av året. Vi ökade på antal 

simpass och antal meter och själv-

klart antal kvalitetsmeter. Alltså en 

tuffare träning skulle grunda 

kommande mästerskaps fram-

gångar. 

 Sommarens Svenska Mästerskap 

började med många personliga 

rekord och en fjärdeplats på 200 

medley vilket gjorde mig mycket 

besviken och huggen vid fot-

knölarna rent ut sagt. Jag var 

knäckt. Med detta i ryggen reste jag 

mig och med revanschlust ut i 

fingerspetsarna simmade jag hem 

silvret på 400 medley dagen efter. 

Detta silver är det jag minns bäst 

från det gångna året.  

Eftersom jag gjorde mitt första år 

som senior utgick JSM på hösten 

och min träning riktades nu mot 

EM-kvalet i november. Träningen 

rullade på hårdare än någonsin och 

bättre än någonsin. Jag fick lite av 

storhetsvansinne. Vad skulle kunna 

stoppa mig? Ann Berglund var 

namnet som besegrade mig på 

samtliga sträckor under kvalet och 

fick den åtråvärda EM-biljetten. 

Jag gjorde inget dåligt kval men än 

så länge får jag nöja mig med att 

sitta framför TV:n och titta på våra 

stjärnor. 

Ida Sandin 
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DISTRIKTSMÄSTARE 2004 
 
DAMER 

 
50 fritt Ida Sandin WSS 27.98 

100 fritt Ida Sandin WSS 1.01.03 

200 fritt Ida Sandin WSS 2.14.16 

400 fritt Ida Sandin WSS 4.41.23 

800 fritt Angelica Allestad WSS 10.14.65 

1500  fritt Angelica Allestad WSS 19.18.00  

4x50    fritt     Amanda Brannestam,  Emma Sohlin,Elvira 

  Brannestam, Angelica Allestad WSS 2.03.73 

4x100   fritt     Linnéa Brannestam, A Brannestam, Marie 

  Hofvander, Angelica Allestad WSS 4.34.92 

4x200 fritt Johanna Pettersson, Marie Hofvander, 

  Elvira Brannestam, Ida Sandin WSS 10.13.56 

50 bröst Ida Sandin WSS 35.48 

100 bröst Ida Sandin WSS 1.17.01 

200 bröst Ida Sandin WSS 2.46.88 

50 rygg Ida Sandin WSS 31.54 

100 rygg Ida Sandin WSS 1.08.50 

200 rygg Ida Sandin WSS 2.27.34 

50 fjäril Ida Sandin WSS 30.51 

100 fjäril Ida Sandin WSS 1.06.94 

200 fjäril Ida Sandin WSS 2.27.62 

100 medley Ida Sandin WSS 1.07.41 

200 medley Ida Sandin WSS 2.26.39 

400 medley Ida Sandin WSS 5.09.49 

4x50 medley Angelica Allestad, Anna Paulsen,  

  Ida Sandin, Johanna Pettersson WSS 2.20.98 

4x100 medley A Brannestam, E Brannestam, Angelica  

                 Allestad, Marie Hofvander WSS 5.17.46 

 

HERRAR 

 
50 fritt Jonas Persson WSS 25.65 

100 fritt Jonas Persson WSS 56.89 

200 fritt Jonas Persson WSS 2.08.66 

400 fritt Jonas Persson WSS 4.45.62 

1500 fritt Johnny Allestad WSS 19.19.23 

4x50 fritt Jonas Persson, Rasmus Kolmodin, Adam 

  Jakobsson, Daniel Cederqvist WSS 1.56.11 

4x100 fritt Adam Jakobsson, Rasmus Kolmodin, 

  Erik Sohlin, Johan Törngren WSS 5.08.71 

4x200 fritt -   

50 bröst Jonas Persson WSS 32.51 

100 bröst Jonas Persson WSS 1.16.06 

200 bröst Jonas Persson WSS 2.42.53 

50 rygg Jonas Persson WSS 31.18 

100 rygg    

200 rygg Jonas Persson WSS 2.36.28 

50 fjäril Johan Törngren WSS 30.31 

100 fjäril -   

200 fjäril - 

100 medley Jonas Persson WSS 1.07.21 

200 medley Jonas Persson WSS 2.29.89 

400 medley -   

4x50 medley Jonas Persson, Johan Törngren, Adam 

  Jakobsson, Robin Cederqvist WSS 2.16.93 

4x100 medley Emil Löfgren, Richard Påhlsson, Johnny 

  Allestad, Rasmus Kolmodin WSS 6.32.35 

      

NYA DISTRIKTSREKORD 2004  
 

25 METERS BANA 
 
200 fjäril D 040208 Ida Sandin WSS 2.25.30 

50 rygg D 040221 Ida Sandin WSS 31.54 

100  fjäril D 040311 Ida Sandin WSS 1.05.29 

400 medley D 040311 Ida Sandin WSS 4.54.09 

100 medley D 040312 Ida Sandin WSS 1.03.93 

50 rygg D 040312 Petra Allestad WSS   31.45 

50 fjäril D 040314 Ida Sandin WSS 30.21 

50 fjäril D 040314 Ida Sandin WSS 29.57 

200 medley D 040314 Ida Sandin WSS 2.17.28 

200 bröst D 040926 Ida Sandin WSS 2.41.43 

200  bröst D 040926 Ida Sandin WSS 2.39.31 

200  fjäril D 040926 Ida Sandin WSS 2.22.72 

200  fjäril D 040926 Ida Sandin WSS 2.21.17 

400  medley D 041119 Ida Sandin WSS 4.49.14 

200  medley D 041120 Ida Sandin WSS 2.16.54 

50 rygg D 041121 Petra Allestad WSS 31.32 

200  fjäril D 041121 Ida Sandin WSS 2.18.49 

  

50 METERS BANA 

 
50 rygg D 040515 Ida Sandin WSS    32.57 

400 fritt D 040515 Ida Sandin WSS 4.39.78 

50 bröst H 040516 Johnny Allestad WSS    35.14 

200 bröst D 040530 Ida Sandin WSS 2.48.64 

800  fritt D 040620 Ida Sandin WSS 9.43.11 

50  bröst H 040709 Daniel Cederqvist WSS 33.87 

200  fjäril D 040714 Ida Sandin WSS 2.21.73 

200  medley D 040716 Ida Sandin WSS 2.22.08 

200 medley D 040716 Ida Sandin WSS 2.21.06 

400 medley D 040718 Ida Sandin WSS 5.06.41 

400 medley D 040718 Ida Sandin WSS 5.00.80 

100 rygg D 041114 Petra Allestad WSS 1.05.40 

 

Poängjakten DM 2004 
 
Här gäller det att jaga poäng som kan resultera i vinstpengar. Det 

hela utspelas i samband med DM-tävlingar, och har blivit ett extra 
inslag som är uppskattat. 

 

Nu till årets resultat: 

 

Damer 

 
Ida Sandin WSS 25 poäng 500:- 

Angelica Allestad WSS 17 poäng 300:- 
Johanna Ivarsson HBK 13 poäng 200:- 

Marie Hofvander WSS   8 poäng 100:- 

 

Herrar 

 
Jonas Persson WSS 25 poäng 500:- 

Johan Törngren WSS 16 poäng 300:- 

Johnny Allestad WSS 12 poäng 200:- 

Daniel Cederqvist WSS 11 poäng 100:- 
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                            WISBY SIMSÄLLSKAP  KLUBBREKORD 2004 

     HERRAR  25-metersbana 
25 m fritt 940312 Johan Karlsson DR 11.60 

50 m fritt 990701 Mårten Hansson DR 24.53 

100 m fritt 981121 Mårten Hansson DR 54.11 

200 m fritt 860413 Tord Thuresson DR 1.56.75 

400 m fritt 861101 Tord Thuresson DR 4.11.64 

800 m fritt 860222 Tord Thuresson DR 8.40.50 

1500 m fritt 860214 Tord Thuresson DR 16.33.95 

4x50 m fritt 990629 Fredrik Persson, Magnus Nordström, 

Håkan Hansson, Mårten Hansson 

DR 1.41.09 

4x100 m fritt 990701 Fredrik Persson, Magnus Nordström, 

Håkan Hansson, Mårten Hansson 

DR 3.41.69 

4x200 m  fritt 980215 Fredrik Persson, Håkan Hansson, 

Patrik Persson, Mårten Hansson 

DR 8.25.31 

50 m bröst 940910 Fredrik Ellebring DR 32.45 

100 m bröst 940910 Fredrik Ellebring DR 1.09.14 

200 m bröst 030703 Jonas Persson DR 2.31.33 

50 m  rygg 021215 Jonas Persson  30.16 

100 m rygg 030323 Jonas Persson DR 1.03.30 

200 m rygg 860201 Johan Rydquist DR 2.17.31 

50 m  fjäril 931203 Johan Karlsson DR 26.88 

100 m  fjäril 941209 Fredrik Ellebring DR 1.00.18 

200 m fjäril 860412 Tord Thuresson DR 2.11.39 

100 m medley 021215 Jonas Persson DR 1.01.43 

200 m medley 030313 Jonas Persson DR 2.12.60 

400 m medley 860125 Tord Thuresson DR 4.40.29 

4x50 m medley 990628 Håkan Hansson, Frank Gustavsson, 

Magnus Nordström, Mårten Hansson 

DR 1.56.71 

4x100 m medley 940122 Magnus Nordström, Fredrik Ellebring, 

David Scholander, Johan Karlsson 

DR 4.18.90 

 

    DAMER  25-metersbana 
25 m fritt 961221 Jenny Ellebring DR 12.84 

50 m fritt 020929 Ida Sandin DR 27.50 

100 m fritt 020421 Ida Sandin DR 59.46 

200 m fritt 021128 Petra Allestad DR 2.07.90 

400 m fritt 031117 Ida Sandin DR 4.27.09 

800 m  fritt 040925 Ida Sandin  9.14.41 

1500 m fritt 030222 Petra Allestad DR 17.45.29 

4x50 m fritt 971220 Jenny Ellebring, Linda Persson, 

Irini Tsakalou, Tove Thuresson 

 1.55.47 

4x100 m fritt 980419 Jenny Ellebring, Jennie Hammarström, 

Tove Thuresson, Irini Tsakalou 

 4.13.34 

4x200 m  fritt 980509 Irini Tsakalou, Jennie Hammarström, 

Jenny Ellebring, Tove Thuresson 

DR 9.10.91 

50 m bröst 040321 Ida Sandin  34.50 

100 m  bröst 030315 Ida Sandin DR 1.13.53 

200 m bröst 040926 Ida Sandin DR 2.39.31 

50 m rygg 041121 Petra Allestad DR 31.32 

100 m rygg 021128 Petra Allestad DR 1.05.62 

200 m rygg 030315 Petra Allestad DR 2.19.25 

50 m fjäril 040314 Ida Sandin DR 29.27 

100 m fjäril 040311 Ida Sandin DR 1.05.29 

200m  fjäril 041121 Ida Sandin DR 2.18.49 

100 m  medley 040312 Ida Sandin DR 1.03.93 

200 m medley 041120 Ida Sandin DR 2.16.54 

400 m medley 041119 Ida Sandin DR 4.49.14 

4x50 m medley 980118 Irini Tsakalou, Jennie Hammarström, 

Tove Thuresson, Jenny Ellebring 

 2.10.39 

4x100 m medley 980418 Irini Tsakalou, Jennie Hammarström, 

Jenny Ellebring, Tove Thuresson 

 4.50.73 
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Tävlingskostnader 2004 

 

 
Tävling

Plats Simmare Ind-start Färd-

Datum Ledare Lag-start sätt

Långa Pers 24 77 B/B 300

Hemse Flyg

18-jan Övr

World Cup 1 4 B/B

Stockholm Flyg

12-14 jan 1 Övr 469

GP1 2 7 B/B

Helsingborg Flyg

7-8 febr Övr

DM 53 206 B/B 300

Visby  Flyg

21-22 febr 13 Övr

Läger 17 B/B

Hemse Flyg

3-4 jan Övr

Lång DM 21 29 B/B 300

Hemse Flyg 300

06-mar Övr

SM 2 7 B/B 3 088

Malmö Flyg

11-14 mars 1 Övr

Nyckelsimmet 1 5 B/B 300

Nyköping Flyg 300

21-mar Övr

GP2 2 8 B/B

Stockholm Flyg

3-4 april 1 Övr 405

Höglandsdoppet 29 130 B/B 3 762

Nässjö Flyg

20-21 mars 4 Övr 6 300

Vårplasket 75 B/B 300

Hemse Flyg 300

04-apr Övr

Järfälla Nationell 17 89 B/B 4 452

Järfälla Flyg

17-18 april 3 8 Övr

Vårsimiaden 29 B/B 300

Roma Flyg 300

25-apr Övr

Wella Cup 15 69 B/B 2 790

Täby Flyg

15-16 maj 3 2 Övr 460

Neptuniaden 1 10   B/B

Stockholm 400 570 Flyg 500

29-31 maj 1 Övr 532

DM 1 6 B/B

Västerås Flyg

19-20 juni Övr

Summer Games 2 4 B/B 465

Stockholm Flyg

8-9 juli 1 Övr 160 175

LångbaneSM 1 6 B/B

Stockholm Flyg

14-18 juli 1 Övr 792 355

SM 2 6 B/B

Stockholm Flyg

9-18 juli 1 Övr

Läger 18 B/B 2 387 5 553

Båstad Flyg

9-16 aug 2 Övr 12 000

Pers.tävling 30 154 B/B 300

Visby Flyg 300

11-sep Övr

GP 3 1 7 B/B 266

Malmö Flyg

24-26 sept 1 Övr 1 734 260

Solberga Open 125 485 B/B 675

Visby Flyg

9-10 okt 56 Övr

Vattencup 1 6 B/B

Sundsvall 240 200 200 Flyg 914  500 854 854

1-3 okt Övr

Handikappsim 3 13 B/B 942

Nyköping Flyg

16-17 okt 1 Övr 300

SumSim 9 35 B/B 325

Järfälla Flyg

30-31 okt 2 4 Övr 2 544

Fantomen Cup 26 85 B/B 4 080

Stockholm Flyg

12-14 nov 3 Övr 2 385

SumSim Riks 1 1 B/B 424

Göteborg Flyg

19-20 nov 1 Övr 1 836

GP 4 2 7 B/B 312

Malmö Flyg

19-21 nov 1 Övr 3 148

Sjöhästen 60 220 B/B 300

Hemse Flyg

21-nov 6 Övr  

Långa pers 14 12 B/B 300

Hemse Flyg

21-nov Övr

Juldoppet 53 156 B/B 300  

Visby Flyg 300

19-dec Övr

 

0 300 21

     300

630 1 708 854 1 000 4 798 2 399

1 140 1 140 500

496

3 915 24 210 931 249 13 000 21 590 830

1 640 5 955 662 319 6 000 4 464

-153

650 2 322 774 1 500 2 714 905

 16 042 128 0 35 806 -19 089

2 066

630 2 880 2 880 500 5 270 5 270

53 240 2 958 799 36 000 37 180

3 407

360 3 500 1 750 0 1 000 2 860 1 430

360 2 400 2 400 792 500 3 407

-260

380 445 223 313 1 000 625 313

548

570 1 502 1 502

240 0  500 -260

2 860 9 613 641  7 500 8 223

546

4 000 8 195 482 262 8 500 8 147 479

5 820 14 441 498  14 500 15 823

5 741

630 3 710 1 855  1 000 3 745 1 873

650 8 744 4 372 1 000 11 482

245

5 015 295 0 3 300 1 715 101

990 0  500 490

 300  

270 1 762 1 762 469 500 2 001 2 001

Tävlingskostnad

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

Antal
Start-

avg.

Kost och logi Resekostnader
Övr.

kostn

Deltag-

avgift

300
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Forts. Tävlingskostnader 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävling

Plats Simmare Ind-start Färd-

Datum Ledare Lag-start sätt

Långa Pers 24 77 B/B 300

Hemse Flyg

18-jan Övr

World Cup 1 4 B/B

Stockholm Flyg

12-14 jan 1 Övr 469

GP1 2 7 B/B

Helsingborg Flyg

7-8 febr Övr

DM 53 206 B/B 300

Visby  Flyg

21-22 febr 13 Övr

Läger 17 B/B

Hemse Flyg

3-4 jan Övr

Lång DM 21 29 B/B 300

Hemse Flyg 300

06-mar Övr

SM 2 7 B/B 3 088

Malmö Flyg

11-14 mars 1 Övr

Nyckelsimmet 1 5 B/B 300

Nyköping Flyg 300

21-mar Övr

GP2 2 8 B/B

Stockholm Flyg

3-4 april 1 Övr 405

Höglandsdoppet 29 130 B/B 3 762

Nässjö Flyg

20-21 mars 4 Övr 6 300

Vårplasket 75 B/B 300

Hemse Flyg 300

04-apr Övr

Järfälla Nationell 17 89 B/B 4 452

Järfälla Flyg

17-18 april 3 8 Övr

Vårsimiaden 29 B/B 300

Roma Flyg 300

25-apr Övr

Wella Cup 15 69 B/B 2 790

Täby Flyg

15-16 maj 3 2 Övr 460

Neptuniaden 1 10   B/B

Stockholm 400 570 Flyg 500

29-31 maj 1 Övr 532

DM 1 6 B/B

Västerås Flyg

19-20 juni Övr

Summer Games 2 4 B/B 465

Stockholm Flyg

8-9 juli 1 Övr 160 175

LångbaneSM 1 6 B/B

Stockholm Flyg

14-18 juli 1 Övr 792 355

SM 2 6 B/B

Stockholm Flyg

9-18 juli 1 Övr

Läger 18 B/B 2 387 5 553

Båstad Flyg

9-16 aug 2 Övr 12 000

Pers.tävling 30 154 B/B 300

Visby Flyg 300

11-sep Övr

GP 3 1 7 B/B 266

Malmö Flyg

24-26 sept 1 Övr 1 734 260

Solberga Open 125 485 B/B 675

Visby Flyg

9-10 okt 56 Övr

Vattencup 1 6 B/B

Sundsvall 240 200 200 Flyg 914  500 854 854

1-3 okt Övr

Handikappsim 3 13 B/B 942

Nyköping Flyg

16-17 okt 1 Övr 300

SumSim 9 35 B/B 325

Järfälla Flyg

30-31 okt 2 4 Övr 2 544

Fantomen Cup 26 85 B/B 4 080

Stockholm Flyg

12-14 nov 3 Övr 2 385

SumSim Riks 1 1 B/B 424

Göteborg Flyg

19-20 nov 1 Övr 1 836

GP 4 2 7 B/B 312

Malmö Flyg

19-21 nov 1 Övr 3 148

Sjöhästen 60 220 B/B 300

Hemse Flyg

21-nov 6 Övr  

Långa pers 14 12 B/B 300

Hemse Flyg

21-nov Övr

Juldoppet 53 156 B/B 300  

Visby Flyg 300

19-dec Övr

 

0 300 21

     300

630 1 708 854 1 000 4 798 2 399

1 140 1 140 500

496

3 915 24 210 931 249 13 000 21 590 830

1 640 5 955 662 319 6 000 4 464

-153

650 2 322 774 1 500 2 714 905

 16 042 128 0 35 806 -19 089

2 066

630 2 880 2 880 500 5 270 5 270

53 240 2 958 799 36 000 37 180

3 407

360 3 500 1 750 0 1 000 2 860 1 430

360 2 400 2 400 792 500 3 407

-260

380 445 223 313 1 000 625 313

548

570 1 502 1 502

240 0  500 -260

2 860 9 613 641  7 500 8 223

546

4 000 8 195 482 262 8 500 8 147 479

5 820 14 441 498  14 500 15 823

5 741

630 3 710 1 855  1 000 3 745 1 873

650 8 744 4 372 1 000 11 482

245

5 015 295 0 3 300 1 715 101

990 0  500 490

 300  

270 1 762 1 762 469 500 2 001 2 001

Tävlingskostnad

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

Antal
Start-

avg.

Kost och logi Resekostnader
Övr.

kostn

Deltag-

avgift

300

Tävling

Plats Simmare Ind-start Färd-

Datum Ledare Lag-start sätt

Långa Pers 24 77 B/B 300

Hemse Flyg

18-jan Övr

World Cup 1 4 B/B

Stockholm Flyg

12-14 jan 1 Övr 469

GP1 2 7 B/B

Helsingborg Flyg

7-8 febr Övr

DM 53 206 B/B 300

Visby  Flyg

21-22 febr 13 Övr

Läger 17 B/B

Hemse Flyg

3-4 jan Övr

Lång DM 21 29 B/B 300

Hemse Flyg 300

06-mar Övr

SM 2 7 B/B 3 088

Malmö Flyg

11-14 mars 1 Övr

Nyckelsimmet 1 5 B/B 300

Nyköping Flyg 300

21-mar Övr

GP2 2 8 B/B

Stockholm Flyg

3-4 april 1 Övr 405

Höglandsdoppet 29 130 B/B 3 762

Nässjö Flyg

20-21 mars 4 Övr 6 300

Vårplasket 75 B/B 300

Hemse Flyg 300

04-apr Övr

Järfälla Nationell 17 89 B/B 4 452

Järfälla Flyg

17-18 april 3 8 Övr

Vårsimiaden 29 B/B 300

Roma Flyg 300

25-apr Övr

Wella Cup 15 69 B/B 2 790

Täby Flyg

15-16 maj 3 2 Övr 460

Neptuniaden 1 10   B/B

Stockholm 400 570 Flyg 500

29-31 maj 1 Övr 532

DM 1 6 B/B

Västerås Flyg

19-20 juni Övr

Summer Games 2 4 B/B 465

Stockholm Flyg

8-9 juli 1 Övr 160 175

LångbaneSM 1 6 B/B

Stockholm Flyg

14-18 juli 1 Övr 792 355

SM 2 6 B/B

Stockholm Flyg

9-18 juli 1 Övr

Läger 18 B/B 2 387 5 553

Båstad Flyg

9-16 aug 2 Övr 12 000

Pers.tävling 30 154 B/B 300

Visby Flyg 300

11-sep Övr

GP 3 1 7 B/B 266

Malmö Flyg

24-26 sept 1 Övr 1 734 260

Solberga Open 125 485 B/B 675

Visby Flyg

9-10 okt 56 Övr

Vattencup 1 6 B/B

Sundsvall 240 200 200 Flyg 914  500 854 854

1-3 okt Övr

Handikappsim 3 13 B/B 942

Nyköping Flyg

16-17 okt 1 Övr 300

SumSim 9 35 B/B 325

Järfälla Flyg

30-31 okt 2 4 Övr 2 544

Fantomen Cup 26 85 B/B 4 080

Stockholm Flyg

12-14 nov 3 Övr 2 385

SumSim Riks 1 1 B/B 424

Göteborg Flyg

19-20 nov 1 Övr 1 836

GP 4 2 7 B/B 312

Malmö Flyg

19-21 nov 1 Övr 3 148

Sjöhästen 60 220 B/B 300

Hemse Flyg

21-nov 6 Övr  

Långa pers 14 12 B/B 300

Hemse Flyg

21-nov Övr

Juldoppet 53 156 B/B 300  

Visby Flyg 300

19-dec Övr

 

0 300 21

     300

630 1 708 854 1 000 4 798 2 399

1 140 1 140 500

496

3 915 24 210 931 249 13 000 21 590 830

1 640 5 955 662 319 6 000 4 464

-153

650 2 322 774 1 500 2 714 905

 16 042 128 0 35 806 -19 089

2 066

630 2 880 2 880 500 5 270 5 270

53 240 2 958 799 36 000 37 180

3 407

360 3 500 1 750 0 1 000 2 860 1 430

360 2 400 2 400 792 500 3 407

-260

380 445 223 313 1 000 625 313

548

570 1 502 1 502

240 0  500 -260

2 860 9 613 641  7 500 8 223

546

4 000 8 195 482 262 8 500 8 147 479

5 820 14 441 498  14 500 15 823

5 741

630 3 710 1 855  1 000 3 745 1 873

650 8 744 4 372 1 000 11 482

245

5 015 295 0 3 300 1 715 101

990 0  500 490

 300  

270 1 762 1 762 469 500 2 001 2 001

Tävlingskostnad

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

Antal
Start-

avg.

Kost och logi Resekostnader
Övr.

kostn

Deltag-

avgift

300
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Har det hänt något? 

Klart att det har. Det händer alltid 

något. Bl.a. har det körts enduro i 

sedvanlig ordning. I lika sedvanlig 

ordning kom det ett antal personer 

som var inpackade i lera och smuts. 

Var kom de ifrån och vad kom de 

till? De kommo från öst, väst , norr 

och syd och landade i Solberga-

badet. En enkel beskrivning (väldigt 

enkel) av en enduroåkare är att det 

är en lite tokig motorcykelåkare 

som inte drar sig för att låta leran 

krypa in på kroppen. När de 

kommer till badet är de inte särskilt 

vackra men efter några timmar med 

bad och bastu är de som vilken 

nybadad baby som helst. Härliga 

personer som brinner för sin sport. 

All Helgonahelgen är deras natio-

naldag. De kom, de sågs, de föll (en 

del i en gyttjepöl på Tofta). 

Skogsplantering i Bunge 

Annandag påsk, 12 april, var en 

fin dag. Då hade ett mindre gäng 

samlats för skogsplantering. Vi hade 

cirka 5000 plantor som skulle ner. 

Samling skedde vid Solbergabadet 

kl 08.00 för samåkning till Bunge. 

En del åkte direkt till Bungemuséet 

där vi hade träffpunkt. Dit kom 

skogsägaren och visade vägen till 

det område som skulle planteras. 

När vi får erbjudande om lik-

nande projekt så är det viktigt att 

flera hjälper till. Vid detta tillfälle 

var det 14 st som ställde upp. Tack 

till er alla. 

Svenska Simförbundet 100-

årsjubilerade den 24.4.04  

på Grand Hotell i 

Stockholm 

Vi var 288 idrottskamrater, 

ledare, idrottsprofiler och simelit 

från förr och nu som var inbjudna 

till denna jubileumsfest. Efter 

inregistreringen fick vi gå en trappa 

upp till Royals festvåning där det 

bjöds på drinkar och ”mingel”. 

Klockan 19.10 gick vi ner till 

Vinterträdgården för att uppsöka 

våra bord. Kronprinsessan Viktoria  

var inbjuden som hedersgäst och 

efter det att hon anlänt började 

middagen. Den utsökta middagen 

bestod av tre rätter med en glass-

bomb som avslutning. 

Kvällens konferencier, Fredrik 

Belfrage, förgyllde middagen med 

trevliga och lättsamma intervjuer 

med några av våra stora 

idrottsstjärnor - Björn Borg, Jane 

Cederqvist, Pär Arvidsson, Bengt 

Baron, Gunnar Larsson, Ulrika 

Knape-Lindberg,  Anna Lindberg 

med flera. Idrottsstjärnornas många 

gånger fyndiga svar och oväntade 

kommentarer framkallade en hel del 

uppskattande skratt från oss gäster.  

På direktlänk från Cypern 

hälsade simlandslaget till 100-

årsjubilaren genom att samtidigt 

hoppa i bassängen och utropa ett 

Grattis! Landslagsledningen visade 

också sin uppskattning av 

"gamlingen" genom ett 

samstämmigt Grattis! 

Middagen varvades med under-

hållning av energiska sångare och 

dansare från Wallmans salonger. 

Efter middagen rensades en del 

bord bort och gav plats för dansen 

som pågick fram till klockan 01.00.  

Jag hade köpt jubileumsboken 

”Historiska simtag” och passade på 

att få autografer i boken från 

många av de närvarande 

simmarkändisarna. 

Leif Söderdahl 

 

 

 

Försäljning 

Som vanligt är vi några få vuxna 

som ställer upp på lördagar och 

söndagar ”bakom disken” på badet, 

då de yngre simgrupperna pågår. Vi 

kommer innan de har börjat och går 

hem efter de har slutat. Kan bli lite 

sega helger ibland, men man känner 

att man gör nytta. Det är försäljning 

av bl.a. simglasögon, simmärken, T-

shirt, bingolotter och andra prylar 

och inte att förglömma; GLASS. 

Dessutom skall man svara i 

telefon när föräldrar ringer återbud 

och svara på andra frågor från 

barn, föräldrar och ledare. Det 

känns tacksamt att vara där. 

Vi behöver dock flera föräldrar 

som ställer upp eftersom skaran 

tunnas ut efterhand. Ni som har 

barn som troligen ännu kommer att 

hålla på ett tag kanske kan hjälpa 

till. 

Elsie 

Bingolotto 

Tyvärr ställer inte alla upp på att 

sälja några Bingolotter varje vecka. 

Kanske det är dags att ej säljande 

simmare får betala in en summa till 

klubben som motsvarar den fört-

jänst klubben missar varje vecka. 

Två Binglotter i veckan ger ca 30 kr 

i förtjänst. Inte så dåligt. Vi liksom 

många andra tappar försäljning 

varje vecka. Kom igen! Ni kan om 

Ni vill. 

 

 

 

 

Loppis 

Böcker har blivit vår stora grej 

när det gäller loppis. De gånger vi 

drar ut alla boklådor till allmänt 

beskådande, så ger det pengar. Vi 

kommer inte upp i de försäljnings-

siffor som en traditionell loppis ger, 

men  det är ett bra tillskott i en tid 

där alla bidrag har stor betydelse. 

Köp en bok och du har framtiden 

ordnad, åtminstone de närmaste tim-

marna efter hemkomsten. Köp 

många böcker så är fritiden säkrad i 

dagar och veckor. Sist men inte 

minst är böcker berikande, inte bara 

för klubbkassan, utan även för Din 

egen intelligens och Din allmän-

bildning. På tal om bildning så är 

även bilderböcker en bra form av 

avkoppling. 
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Solbergabadet 

Om inte Solbergabadet fanns tror 

jag att det skulle bli väldigt trist. 

Tänk Er vara simmare och inget 

badhus. Hur roligt skulle det vara? 

Det är ett stort antal simmare som 

dagligen plaskar omkring i mer eller 

mindre organiserade träningspass. 

Här är ett andra hem för många med 

allt vad det innebär. Ofrånkomligen 

upplever en del det som tjat, när 

man blir tillsagd för 4-5 gången om 

samma sak. (Duscha, spring inte, 

plocka ihop grejerna, gör som vi 

säger.) Hur som helst, så framför 

personalen på badet en hälsning till 

Er alla. Ni skall veta att Ni får 

mycket beröm också, vilket Ni är 

värda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våravslutning ”små-

grupperna” 23.5.04 

För att inte frångå traditionen så 

hade vi våravslutningen vid 

klubbstugan. I år blev det olika 

stationer som skulle besökas efter 

en bestämd slinga, med olika 

uppgifter som skulle lösas. På varje 

ställe fanns en bokstav som man 

skulle komma ihåg och när alla 

stationer var besökta så skulle man 

sätta ihop bokstäverna till ett ord. 

Barnen såg ut att ha roligt med de 

olika uppgifterna. 

Därefter blev det korv från korv-

vagnen och saft. Föräldrarna hade 

möjlighet att dricka kaffe. Innan det 

var dags att gå hem så samlade 

ledarna sina grupper och delade ut 

diplom. 

Vädret i år var lite bättre än i fjol 

(då ösregnade det!). Det var nu 

uppehållsväder, men kallt och lite 

blåsigt. Senare på eftermiddagen, 

när vi var färdiga, kom regnet! 

Totalt kom endast cirka 50 barn på 

avslutningen. Detta p.g.a. fotboll 

och andra aktiviteter som tyvärr låg 

på samma dag. 

Elsie 

 

 

 

 

 

 

Utomhusbaden 

Även detta år hade vi verksamhet 

i Melonen och Terra Nova-baden. 

Full rulle dagarna i ända under 

sommaren. Mycket jobb för alla in-

blandade, men det ger resultat. Fina 

stålar ramlar in i kassörens kassa-

kista. Duktiga medarbetare är en 

förutsättning för framgång. Ett antal 

små barn har gått i simskolor i 

baden och är mycket stolta över 

välförtjänta insimmade simmärken 

av alla sorter. Tack till alla som, 

även om det blåser motvind ibland, 

ser till att det hela fungerar. 

Klubbstugan 

Kärring är ett skällsord som 

ibland uppfattas negativt. I vårt fall 

är det bara positivt att använda ordet 

Kärring. Vår positiva inställning 

grundar sig på att vi använder det i 

vår beskrivning var vår lilla 

klubbstuga ligger. Kom till 

klubbstugan vid kvarnen Kärringen 

brukar det heta när vi skall 

informera om platsen. Många hittar 

dit på den beskrivningen och det är 

ju positivt.  

Det finns så mycket man kan 

använda stugan till. Möten, träffar, 

avslutningar, studiecirklar, uthyr-

ning, fester och en massa andra 

trevliga påhitt. De rynkor och 

skavanker som kan uppstå när 

någon, något kommer upp i högre 

ålder ser vi till att åtgärda. Ibland 

blir det inte riktigt i den takt som vi 

planerat, men av någon oförklarlig 

anledning drabbas även vi av något 

som kallas tidsbrist. Det är förstås 

konstigt eftersom vi alla har fått lika 

mycket tid. 

Med hammare, spik, målar-

penslar, räfsor och en massa andra 

verktyg kan man åstadkomma 

underverk. Jag glömde i hastig-

heten, att det går mycket lättare om 

man är fler som utför något sam-

tidigt. Plats finnes för alla med ett 

litet extra intresse för att hålla 

stugan vid kvarnen Kärringen vid 

liv. 

Bättre med en blå tumnagel än 

liggsår i häcken. 

 

 

 

 

 

Julmarknad – Lucia 

Till förmiddagens marknad i 

stugan fick vi i år in ovanligt mycket 

bullar, kakor, godis och annat hem-

gjort. Vi fick även från en ”Vatten-

gympa-tant” åtta stycken jättefina 

barntröjor i olika storlekar, som 

hon stickat. Populära var dörr-

kransarna som Anna gjorde och 

”polka-grisarna” som simmarna 

var med och gjorde på pyssel-

kvällen. Vi tackar också för de 

bidrag vi fick som kunde användas 

som vinster till våra lotterier. 

På gården såldes julgranar så 

det stod härliga till. Den sista 

granen såldes när klockan var 12 

och vi skulle packa ihop. Kjell Th är 

en otrolig granförsäljare. Bara det 

finns ett par grenar på granen så 

pratar han för varan och blir av 

med den. 

På eftermiddagen var vi som 

vanligt på Solbergabadet. Inmar-

schen var även i år till ”Tomte-

verkstaden”. Efter utdelning av 

vandrings- och uppmuntringspriser 

så blev det de traditionella upp-

visningarna. Under pausen blev det 
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musikunderhållning av ”El Grupo”, 

härligt och medryckande. 

Så var det då dags för Lucia. För 

att komma i stämning så sjön Elin 

Karlsson solo, Stilla Natt, till Kjell 

Gardarfves gitarr. Mycket vackert. 

Belysningen sänktes och luciatåget 

skred in i simhallen. Alla var så 

duktiga. Stämningsfullt och mysigt. 

Årets lucior var: Johanna 

Pettersson och Emma Löfgren. 

Tack till alla som ställde upp och 

hjälpte till på olika sätt. Utan Er 

blir det ingenting. 

Elsie 

 

 

 

 

Dataansvarig 

Crister Persson, han som oftast 

syns på tävlingar bakom data-

skärmar och mikrofoner, tillhör den 

inre kretsen i sekretariatet. Det han 

utför i badet är en del av hans  

engagemang vad gäller simning. 

Han har del i att anmälningar till de 

olika tävlingarna kommer in i tid 

och rapportering av resultat mm 

skall levereras, vilket även det 

kräver sin man. 

Nu är display för tidtagnings-

utrustningen på plats. Ett bra 

komplement för att göra tävlingarna 

mer intressanta för publik och 

simmare. Bakom detta ligger delvis 

Crister. Tack till honom och alla 

övriga i ”dateriet”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2003 års GT-guld 

I 2003 års verksamhetsberättelse redogjordes för GT-guldet som det året 

gick till Ida Sandin. Utdelning av detta pris genomfördes lördag 22 maj 2004. 

Detta skedde på Dalhems idrottsplats i pausen mellan två fotbollsmatcher. 

GT:s sportchef, Jens Bollius delade ut guldmedaljen. 

 

 

Guldklubbens stipendium (GI) för år 2003 

Även detta pris delades ut i Dalhem, samma dag som ovanstående. Priset 

bestod av 2000:- i kontanter samt diplom. Stipendiet delades ut av Gotlands 

Idorttsförbunds fordförande Lars Sjöholm. 

Guldklubbens motivering var följande: ”Ida Sandin förenar mångsidighet, 

träningsflit och tävlingsinsikt som givit JSM-guld på 200 meter medley, två 

SM-brons, ett JSM-silver och ett JSM-brons med rätt inställning till idrott 

och medmänsklighet”. 

Ida fick också uppskattning av Gotlands Simförbund och Wisby 

Simsällskap för sina framgångar. Detta i form av 1.500:- i kontanter samt en 

bok ”Historiska simtag, Svensk simning under 100 år”. Dessa gåvor delades 

ut av Kjellåke Nordström. 

 

 

Skyways idrottsstipendium till Årets 

Ungdomsidrottsförening 2003 

Priset gick till Wisby Simsällskap. Priset bestod av en check på 5000:- 

samt diplom. Det delades ut vid Gotlands Idrottsförbunds årsmöte på 

Suderbys den 15 april 2004. 

 

 

Gotlands Simförbunds vandringspokal ”William Holmgrens 

minne” 2003 

Priset delades ut vid Gotlands Simförbunds årsmöte den 16 mars 2004 till 

Lars Ellebring. 
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       Utdelade vandringspriser mm 2004 

 

 

 

 

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 Johanna Pettersson 

Adam Stumle 

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 

Johnny Allestad 

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 Beatrice Östergren 

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 

Daniel Cederqvist 

”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 Anna Paulsen 

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 Johanna Pettersson 

Adam Jakobsson 

WSS uppmuntringspris 

”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Birgitta Persson 

Kerstin Hopkins-

Pettersson 
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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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Wisby Simsällskaps riktlinjer  

för uppflyttning i barn- och ungdomsgrupperna. 

Framtaget av tränarna i resp  grupper hösten 2004. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plask och Lek 1 

Vara minst 5 år för att komma med. 

Mål: Doppa huvudet, hoppa från kanten, flyta. 

Simmärken: Doppingen, Baddaren, Sköldpaddan. 

 

Plask och Lek 2 

Mål: Simma 10 m valfritt simsätt på djupt vatten.  

Simmärke: Grodan. 

 

Sim och Lek 1 

Mål: Simma 25 m valfritt simsätt med teknik. 

Simmärke: Silverfisken. 

 

Sim och Lek 2 

Mål: Simma minst två simsätt 50 m. Dyk från kant. 

 

Sim och Lek 3 

Mål: Simma minst två simsätt 100 m. Startdyk. 

 

Rygg-gruppen 

Mål: Kunna simma två simsätt 200 m ordentligt, ett tredje simsätt någorlunda, öva andning. Pröva 

på vändningar. 

 

Crawl-gruppen 

Mål: Kunna rygg, bröst och fritt med god teknik och vändningar. Pröva på fjärilsim. 

 

Medley-gruppen 

Mål: Kunna alla simsätt med vändningar och god teknik. 
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Slutord 
 

Låt oss sammanfatta år 2004 som ett år med många fina framgångar, framförallt på tjejsidan bland de som ligger i topp. Grattis 

och tack till alla som medverkat och gör att vår idrott finns med på världskartan. 

 

Under ett år är det många händelser som påverkar en som människa och sätter sina spår på olika sätt. Att driva en förening som 

Wisby Simsällskap kräver ett hårt arbete av många medarbetare. För att komma vidare när man skall bestiga berg, så måste 

man vara vältränad och verkligen kämpa mot uppsatta mål. Även i motgång kan det finnas positiva saker som stärker en i ens 

tro att lyckas.  

 

Vi gläds med Er som når uppsatta mål och lyckönskar alla andra som kämpar för att nå högre. Delad glädje är dubbel glädje, så 

det gäller att glädja någon varje dag. 

 

Tack och grattis till alla inblandade i vår klubb. Tack även till press och radio som behandlar oss i positiv anda. 

 

Nytt år och nya utmaningar ser vi fram emot. 

 

 

 

 

Eva Sandin 

Ordförande 

 

 

Leif Söderdahl  Susanne Markvardsén 

 

 

 

Pia Thurell  Jan Törngren  

 

 

 

Gunnar Sohlin Eva Orusild 

”När ny snö faller skall den gamla först undanskaffas”, 

bestämde polismästaren i Uppsala för omkring 100 år sedan. 
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Verksamhetsplan 2005 
 

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 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, stimulera ungdomarna till simträning och tävlingssimning, stödja 

och uppmuntra de som inte vill tävlingssimma, till att utöva någon annan form av vattensport (fensimning, crawlkurs för vuxna 

mm). Ta tillvara äldre simmares kunskaper som tränare/ledare. 

 

Träningsläger 
Angående 2005 års läger, så ligger det i skrivande stund på planeringsstadiet. Mycket beroende på att det inte är fullt klart 

om det blir ett läger inom eller utanför 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 ingrediens vid vår bedömning. Tiden för lägret planeras till vecka 32. Vi 

återkommer om detaljer längre fram. Kontakt har tagits med Ålands Simförbund angående ett ev läger där. 

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 tränarna att planera och genomföra. 

När det gäller ekonomi, så måste simmarna och föräldrarna ta ett större ansvar när det gäller att samla in pengar.  

 

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  i 

anslutning till verksamhetsplanen. 

 

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 
 Bokloppis den 5 maj (Kristi Himmelfärdsdag). 

 Strandvandring längs gotlandskusten. 

 Endurobad. 

 Jul- och luciamarknad med julgransförsäljning. 

För ovan angivna, se verksamhetsplan 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. Gemensamt 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 

föräldrarna hur mycket vår verksamhet kostar och förmå dem till ökat engagemang. 
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Övrigt 
I god tid planera och se framåt för kommande verksamhet. Hålla simmare, ledare och föräldrar informerade om framtiden. 

Se till att det ordnas infoträffar eller rena ”Lära-känna-varandra-partyn”. Alltså vara lyhörd för allt och försöka genomföra det 

efter bästa förmåga. 

 

WSS OCH GOTLANDS SIMFÖRBUNDS ÅRSPLANERING 2005 
 

Jan 18-19  World Cup   Stockholm 

Jan 22  Långa Pers NWIG sträckor  Visby 

 

Feb 2  Gotlands Simförbunds årsmöte  Visby 

Feb 12-13  Grand Prix 1Borlänge 

Feb 16  Wisby SS årsmöte  Visby 

Feb 19-20  DM   Hemse 

Feb 26  Lång DM   Visby 

 

Mars 16  Hemse BK årsmöte  Hemse 

Mars 10-13  Inne SM 25 m   Göteborg 

Mars 13  Vårplasket   Hemse 

Mars 19-20  Höglandsdoppet  Nässjö 

 

April 23-24  Järfälla Open   Järfälla 

 

Maj 21-22  Grand Prix 2   Malmö 

Maj 28-29  Wella Cup    Täby 

 

Juni 18-19  Skogaholmsdoppet   Eskilstuna 

Juni 29.6-3.7  Ute SM/JSM 50 m  Sundsvall 

 

Juli 7-10  SUM-SIM 50 m  Halmstad 

Juli 9-15  NWIG   Shetland 

 

Aug w 32  Ev läger   Åland 

 

Sept 10  Perstävling   Visby 

Sep 24-25  Kalmar Cup    Kalmar 

 

Okt 8-9  Grand Prix 3   Haninge 

Okt 8-9  Solberga Open   Visby 

Okt 15-16  HK-Sim Nyköping  Nyköping 

Okt 22-23  SUM-SIM region  Stockholm 

 

Nov 13  Sjöhästen   Hemse 

Nov 18-20  Fantomen Cup   Stockholm 

Nov 25-27  Grand Prix 4   Stockholm 

Nov  26-27  SUM-SIM riksfinal  Uppsala 

 

Dec 1-4  JSM   Norrköping 

Dec 11  Juldoppet   Visby 

Dec 17  Lucia   Visby 
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Avdelningen ”Vardagshjältar” 

 

 

 

84-årig guldmagister i simning 

Anders Boström har klarat alla proven för guldmagistern - en uppgift som är övermäktig flera 20-åringar. 

 

Detta är en idrottsprestation, säger Kjellåke Nordström i Wisby Simsällskap om 84-årige Anders Boström.  

 

Anders Boström har klarat alla de prov som krävs för att bli guldmagister i simning och få ta emot lagerkransen. 

 

- Det är prov som många 20-åringar idag som inte skulle klara av motsvarande uppgift, säger Kjellåke Nordström. 

 

Kraven för Guldmagistern är att ha tagit 25 betyg i nio olika dicipliner, bl.a. simning, klädsim, livräddning, hop och dykning. 

 

Anders Boström har besökt Solbergabadet minst två gånger i veckan under flera år, ålder och krämpor till trots. Efter hand har 

alla prov klarats. 

 

I förrgår fyllde Anders Boström 84 år och uppvaktades då av Solbergabadets Kjellåke Nordström och erhöll då diplom, 

Guldmagistermärket och ”lagerkrans” i stil med OS-medaljörerna i Grekland. 

 

Anders Boström har varit polis under sin yrkeskarriär.  

Skribent: Foto: Kjellåke Nordström  

 

 


