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SDF 
 

Wisby Simsällskap tillhör 

 Gotlands Simförbund 

www.gotlandsim.se 

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 Eva Sandin 

 Michael Jones 

Tränarkontakt Eva Sandin 

 Michael Jones 

Träning, tävlingsgrupp Rikard Lindberg 

 Jonas Persson

 Johan Törngren 

Träning, nybörjare och Elsie Nordström 

smågrupper Eva Sandin 

Tävling/läger/resor Leif Söderdahl 

Utomhusbad Eva Sandin 

 Leif Söderdahl 

Verksamhetsberättelse Kjellåke Nordström 

 Elsie Nordström 

Sammanträden 

 

Wisby Simsällskap har under året hållit  

11 protokollförda sammanträden enligt 

följande: 

 

050203, 050224, 050322, 050427, 050531, 

050621, 050728, 050830, 050927, 051018, 

051122. 

GSF 
 

Ombud vid Gotlands Simförbunds 

årsmöte: 

Representant från styrelsen WSS 

Förord 
Yes, äntligen får man sätta sig ner och skriva ihop en verksamhetsberättelse. Det blir lite annorlunda i år, eftersom jag inte 

sitter i styrelsen och därmed inte har tillgång till all direktinformation. Hur som helst, vi kör så det ryker som brandmannen 

kanske skulle ha uttryckt det. Nu till allvaret. Även om det är allvar så kanske det blir en och annan utvikning som eventuellt 

ramlar lite utanför. För att det skall bli en verksamhetsberättelse så krävs det verksamhet. Det är inget vi saknar i Wisby 

Simsällskap. Här gäller det att sortera och placera var sak på sin plats. Lyckas man inte med det, får man hitta nya infall- (bra 

uttryck) –svinklar. 

Årets upplaga, jag vet inte vilken i ordningen det är, men WSS bildades 1922. Naturligtvis finns det en berättelse från varje 

verksamhetsår, men Ni får själva räkna ut hur många år vi är. Visste Ni förresten att Vasaloppet instiftades 1922. Årsbarn med 

WSS. Vasaloppet har nästan varje år genomförts (krig och annat elände satte stopp för tävlingarna några gånger).  WSS har 

däremot kört oavbrutet sedan start. Skillnaden är också att Vasaloppet har några fler deltagare, men det kompenserar vi med att 

vi kör året runt. Här slutar jämförelsen. Många ord för att komma igång. Ni kan sluta och läsa här, men då missar Ni en massa 

information. Vem vet, Ni kanske är omnämnd någonstans. Jag råder Er att läsa från pärm till pärm, inte nödvändigtvis på en 

kväll. Om det nu är så att Era namn inte förekommer så misströsta inte. Alla skall ta del av det stora tack som jag härmed 

framför. Utan Er ingen verksamhet och ingen verksamhetsberättelse. 

KNVV. Kan Ni, vill vi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse 

 

Ordförande:  Eva Sandin 

Vice ordf: Leif Söderdahl 

Kassör: Susanne Markvardsén 

Sekreterare: Pär Östergren 

Ledamot: Michael Jones 

Ledamot:  Eva Orusild 

Ledamot: Gunnar Sohlin 

 

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 

22. Ida Sandin  2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2006 
 

Medlemsavgift/årsavgift för WSS 100:-/år 

Tillkommer för aktiv i barngrupp 300:-/termin 

Tillkommer för aktiv i ungdoms-, tävlings- och vuxengrupp 400:-/termin 

Ständigt medlemskap (tillkommer ev terminsavgift) 1.500:- 
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 

År 2005 2004 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal medlemmar 262 163 425 - 511 

Varav  betalande 259 146 411 96,7 % 431 
 

 

Medlemsredovisning 

aktiva medlemmar 

År 2005 2004 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 
Antal aktiva medlemmar 164 75 239 - 264 

varav under 12 år 57 43 100 41,8 %  

varav 17-20 år 4 3 7 2,9 %    

varav 5-7 år 20 16 36 15,0 %  

varav 7-12 år 55 39 94 39,3 %  

varav 13-16 år 15 9 24 10,0 %  

varav 7-20 år 74 51 125 52,3 %  

varav 12-25 år 31 21 52 21,7 %  

varav över 20 år 79 12 91 38,0 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 

VT 2005 HT 2005 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 
Tävlingsgrupp 5 6 11 7 5 12 

Uppstickarna 12 11 23 3 6 9 

Medley 3 3 6 8 5 13 

Crawl 12 7 19 10 6 16 

Ryggsim  15 12 27 16 12 28 

Sim o Lek 19 22 41 27 12 39 

Plask o Lek 15 11 26 11 16 27 

Handikappgrupp 2 7 6 2 4 6 

Simundervisning för vuxna  7 2 9 8 2 10 

Späckhuggarna (vuxensim) 3 5 8 1 2 3 

Vattengymnastik 65 3 68 67 2 69 

SUMMA DELTAGARE: 158 86 244 160 72 232 

Antal träningsgrupper   19   18 
 



Verksamhetsberättelse 2005 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 5 - 

Könsfördelning
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Tittar man på siffrorna vad avser antalet medlemmar så är 

det en minskning från föregående år. En förklaring är att vi 

städat ordentligt i grupperna för att stryka sådana som inte 

deltagit och inte betalat medlemsavgiften. Vi försöker dock 

måna om de som aktivt anmält sig som passiva. Man har ju 

möjlighet att vara passiv i WSS. Vi tycker att det är 

glädjande, att så många vill stödja oss  på olika sätt. 

Följetongen  -kö till simgrupper-  fortsätter med oförmins-

kad intensitet. Ständigt runt 250 st småbarn som bara väntar 

på besked att få börja simma. Många telefonsamtal blir det 

från förväntansfulla föräldrar som ibland inte kan förstå hur 

det kan vara kö. Det är många samverkande faktorer det beror 

på såsom, tider i badet, tillgången till ledare, och föräldrar 

som inte vill hjälpa till??? En annan orsak som man inte  kan 

bortse ifrån är att alla skolor inte tar simundervisning på 

allvar och ser till att barnen får simundervisning under 

skoltid. Vi vet att vi inte skall skylla ifrån oss, men vår 

absoluta uppfattning är att det är ett vuxenansvar att ordna de 

bästa förutsättningar som går. Pengar får inte styra allt i vår 

tillvaro. 

Det är nog dags att tillsätta en  SO (Simundervisningsombudsman). Tänk att få skriva denna titel på sitt  visitkort. 25 bok-

stäver plus sitt eget namn därefter. Helt klart skulle det imponera om en SO fick chansen. Kanske skulle det heta H
2
O-

konsulent. 

 

 

Könsfördelning 
Kan någon förklara varför vi aldrig lyckas få lika många killar som tjejer som 

simmar? Var och varannan simmar och då borde det vara logiskt att varannan var 

kille och varannan tjej. Så ser det inte ut hos oss (38 % killar och 62 % tjejer). 

 

 

Sammankomster 
Antalet sammankomster minskar enligt statistiken. En anledning är att vi inte 

får redovisa deltagare under 7 år och ej heller de som är över 20 år.  Vi har ett 

stort antal deltagande simmare/motionärer i dessa åldersklasser.  
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Utbildningar, föreläsningar 

mm 

Kan man inte, så kan man alltid 

lära sig. Det gäller bara att få till 

det. Tiden räcker inte till, jag har 

inte tid, hur skall jag hinna? Ja, det 

finns massor av skäl och argument 

som framförs när det ”bjuds” på 

föreläsningar och föredrag. Tänk på 

att utbildning är kunskapens moder, 

eller hur det nu var. 

Extra ordförandekonferens var en 

tillställning som inte fick många 

anmälda. Vet inte i dagsläget om det 

blev något av. Däremot ”Kom igen 

gubbar” –om hur vi fostrar pojkar 

till män. Etnologen Jesper Fundberg 

höll sitt föredrag omkring ett 

fältarbete med ett pojklag, Bollinge 

FF under fyra säsonger. ”Gubbarna” 

från oss var Leif och Kjellis. Även 

oldboys har något att lära. 

Den 9 april höll GI och SISU 

gemensam årsstämma på Strand 

Hotel i Visby. Förutom årsmötes-

förhandlingar så delades det ut en 

del utmärkelser till välförtjänta 

personer. 

Flygresemöte den 31 augusti talar 

för sig själv. Skyways och GI bjöd 

in till en diskussions- och infor-

mationsträff kring det framtida 

idrottsresandet med flyg.  

SDF-konferens den 1 september 

på Suderbys Herrgård. Innehållet på 

denna träff var som följer: 

Information om nya kommunala 

bidrag. –Info om nya resebidrags-

bestämmelser. –Hur mår SDF:en 

idag på Gotland? –Formella krav på 

ett SDF. –GI/SISU:s stöd till SDF. –

Nyheter från Riksidrottsmötet. –

Övriga frågor. Patrik Oscarsson och 

Bo Ronsten från GI/SISU höll som 

vanligt genomtänkta genomgångar. 

Verksamhetsplaneringskonferens, 

äntligen ett  långt härligt ord. Dagen 

den 25 september kändes inte lång 

däremot. Den började kl 08.30 och 

slöt kl 15.45. Dagen innehöll 

förutom ”våra egna” från GI/SISU 

och några presumtiva från WSS 

även Owe Järlö från radion och Eva 

Werkelin. Deras inlägg i debatten 

hade rubriken ”Röst från 

verkligheten”. Nyttigt och bra. 

Barnläkarens råd tog Johan 

Törngren och Gunnar Sohlin del av 

den 12 oktober. 

Idrottsakademin. Så fint det låter. 

Det var i alla fall den 19 oktober. 

Det är ett ”uppåttjack” inom kompe-

tensutveckling. Klart vi var repre-

senterade. 

Fortsatt utbildning inom ramen 

för ”Grönt kort”. Det är en sorts 

körkort för barnidrottsledare. Ut-

bildningen gör att man erhåller en 

kvalitetsstämpel på sina barnidrotts-

ledare. Några av våra ledare/ung-

domar har genomgått denna 

utbildning. Vi kommer att satsa på 

detta även i fortsättningen. 

Thomas Karlsson, skattejurist på 

Riksidrottsförbundet höll den 1 

november ett föredrag om Idrottens 

skattesituation – idag och i fram-

tiden. Mycket matnyttigt och inte 

alls så tråkigt som man skulle kunna  

tro. Vi fanns med! 

Årets häftigaste föreläsning stod 

nog David Lega för med sin 

erfarenhet av att tänja gränser. ”Att 

tänja gränser” var förresten titeln på 

Davids föredrag den 15 december. 

Att stöta på utmaningar är ganska 

vanligt för elitidrottare. David var 

vid födseln helförlamad och har 

utvecklats till en flerfaldig världs-

rekordhållare och världsmästare i 

simning. Han föreläser om positivt 

tänkande och om att tänja sina egna 

gränser. Vi var ett 15-tal åhörare 

från WSS som fick njuta av David 

Legas berättarkonst. Bra! 

Vi har även genomfört en kurs 

som har minst lika många bokstäver 

som den vi tidigare skrivit om. 

Simidrottsassistentutbildningen 

sträckte sig över ett antal tillfällen 

under hösten. Många deltagare och 

duktiga kursledare gjorde att 

satsningen blev lyckad. 

 

Träning 

Den ständigt återkommande 

påminnelsen - träning. Det är 

väldigt få som blir bra eller riktigt 

bra utan träning. Vi tränar från det 

vi föds tills vi dör. Tänk vad bra vi 

är. Hur som helst gäller det bara att 

”pinna på”. Tid, kraft och energi är 

bra ingredienser som bidrar till ett 

lyckat resultat.  

På tränarsidan för de ”äldre” blev 

det lite byten under året. Rikard 

”Picko” Lindberg flyttade till 

Småland för att arbeta som tränare 

och administratör. Den lucka som 

då uppstod fylldes ut med Jonas 

Persson. Hans uppdrag tog slut, som 

planerat, när sommaren gick över 

till höst. Reslusten tog överhand, så 

han drog långt iväg. Ny lucka, ny 

tränare. Nu kom Johan Törngren 

med en hjälpande hand. Vi vill 

tacka alla tre för deras tränarinsatser 

och hoppas det går väl för Er. Ett 

tack även till simmarna som snabbt 

anpassar sig och kör sina pass som 

vanligt. 

Vi har ju tränare/ledare i alla 

övriga grupper också, såväl för små 

barn, lite större barn, äldre och ännu 

äldre. Även här gör deltagarna och 

sist men inte minst tränarna fina 

insatser. Ni får även ett stort tack 

som belöning. Ett tack betyder så 

mycket, så tacka ofta! 

Det finns ingen idrott som är 

bättre än simning, eller hur? Låt det 

fortsättningsvis vara ”på detta 

viset”. Små simmare kan bli stora 

simmare, men inte alla blir stor-

simmare. Vilket Ni än blir, fortsätt 

träna och simma. Alla kan. Se på 

David Lega. Han om någon har 

tränat, det gäller bara att ha rätt 

inställning och att vara 

programmerad för att göra sitt bästa 

varje dag. 
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Vattengympa 

”Vatten är ett farligt gift vilket 

omger Visby stift”, sade Falstaf 

Fakir. Om nu vattnet runt om oss är 

farligt eller inte, så är inte vattnet i 

Solbergabadet farligare än att man 

kan utöva vattengympa där. Tänk 

vad mycket man kan utföra 

samtidigt: Simma, gympa, lyssna på 

musik, ha trevligt mm. Några som 

upptäckt fördelarna med vatten-

gympa träffas i bassängen en gång i 

veckan tillsammans med några 

entusiastiska VG-ledare. VG brukar 

stå för Väl godkänd. Jag tycker vi 

kallar våra tjejer för MVG-ledare i 

fortsättningen. Mycket Väl God-

känd. Vi bockar och niger och 

tackar för Er hjälp. Åsa har numera 

tagit timeout. Vi tror inte att hon har 

lagt av, utan kommer tillbaka igen. 

Lisa fortsätter med oförminskad 

styrka. Ni skall veta att det finns 

plats för herrar både i bassängen 

och på kanten. 

 

Simskola för vuxna 

Som vanligt går det framåt för 

våra vuxna som vill lära sig simma. 

En mycket tacksam grupp som Åsa 

och Elsie har att göra med. Glada 

och trevliga. Under vårterminen 

blev det lite övningar med livrädd-

ningsutrustning och klädsim. Vår-

avslutningen förlades i WSS 

klubbstuga. Elsie hade kokat 

potatis- och purjolöksoppa som alla 

åt med god aptit. T.o.m. Åsa tyckte 

det var gott fastän hon tidigare 

deklarerat att hon ”inte tycker om 

soppa”!  

Till höstterminen tappade vi ett 

par deltagare eftersom vi fick en 

senare tid på måndagarna, kl 20.30-

21.30. De tyckte det blev lite för 

sent när man bor på landet och har 

en bit att köra. Eftersom vi även för 

vuxensimmare har en väntelista så 

kom det några nya i stället. Även 

dessa har gått framåt i simningen 

och de trivs i gruppen och vi med 

dem. Höstterminens avslutning hölls 

på Lilla Elefanten där vi avnjöt en 

god middag. 

Elsie 

 

Späckhuggarna 

Våra späckhuggare finns inte i 

något delfinarium för allmän 

beskådning. Nej de håller till i Sol-

bergabadet. Man kan väl säga, att de 

utvecklat lite olika simsätt, men de 

tar sig fram. Späckhuggarna gör det 

för sina egna uppsatta mål. En del 

vill bli mindre och en del har ambi-

tionen att förbättra sin förlorade 

kondition. Namnet har de själva 

valt, men jag tror inte upphovs-

mannen är alltför flitig i bassängen. 

Man kan väl ändra sig! 

 

Handikappgruppen 

Lika trogna som duktiga är de 

simmare som tillhör denna lilla 

grupp. De kämpar och står i, allt 

efter egna förmågan. Hans Juhlin 

ser till att de gör rätt saker när de 

simmar. Man slutar aldrig att 

förundras över deras inställning till 

simningen. Tack till alla simmare 

och till Hans som vecka efter vecka 

kör med och kör på (transporterar) 

sina adepter till Romabadet. Tack 

även till föräldrar för att Ni stöttar 

Era barn. 

Gruppen har tillfälligt upphört 

och vi hoppas så småningom på en 

fortsättning. Tack Hans för alla år 

som Du ställt upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nybörjargrupperna 

En del av tränarna för små-

grupperna slutade efter vår-

terminen. Det brukar bli så när de 

har gått ut gymnasiet. Det är annat 

som hägrar, bl.a. resor, vidare-

utbildning eller, som i ett fall, 

värnplikt. Dock återkommer de 

flesta om de har möjlighet och 

hjälper till när ordinarie ledare har 

förhinder. Vi tackar Erika N, Erika 

L, Mia, Maria K och Anna J för alla 

år som Ni haft grupper. Välkomna 

säger vi till de nya som kommit i 

stället. 

Alla är nödvändiga och viktiga 

för att denna del av vår verksamhet 

skall hållas igång. Vi fyller på 

grupperna från väntelistan på vår-

terminen men de flesta nya kommer 

med på hösten då vi gör upp-

flyttningar i grupperna. På vänte-

listan är det konstant ca 250 st som 

väntar på sin tur. 

Tack till alla ledare som helg 

efter helg kommer till badet för att 

ta hand om sina grupper. Ni är 

värdefulla för simningens framtid. 

Elsie 

 

Konstsim, simhopp mm 

Vi vet att vi nämnt det förut, men 

vi vet också att det finns ett litet sug 

efter dessa två discipliner. Här 

gäller det bara att vi får ihop det 

med tränare. Solberga har ju 

begåvats med en utsökt trampolin 

som bara väntar på igångsättning. 

Konstsimmet behöver en tränare 

som är villig att ägna några timmar i 

veckan med att trimma intresserade 

deltagare så att de kan utföra sina 

konster i vattnet. 

En annan disciplin som önskas är 

crawl. Det är många som frågar 

efter detta. Samma där. Det behövs 

en tränare och framförallt så behövs 

det vattentid. 

 

Tävlingar, läger 

Varje dag är en tävling. Det är 

inte varje dag man får pris, men det 

är inte alla gånger det viktigaste. 

Om man utgår från att alltid göra 

sitt bästa, så har man redan där 

vunnit något som kanske överstiger 

att stå högst upp på prispallen. Tänk 

att varje kväll när man ser sig i 

spegeln innan man går i säng, kunna 

säga att idag har jag vunnit i 

kampen för överlevnad. Visst låter 

det djupsinnigt, men det finns så 

mycket som är negativt som man 

måste förpassa och lämna bakom 

sig. Varje gång Du backar ett steg 

bakåt, så ta två steg framåt. Så kan 

man  också se på en tävling. 



Verksamhetsberättelse 2005 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 8 - 

Ni alla som har deltagit i någon 

tävling under året kan känna Er 

delaktiga i några av de referat som 

följer. Vi tackar Er alla för fina 

insatser under året och hoppas på 

nya utmaningar nästa år. Även 2005 

har lett till många nya rekord. 

World Cup i Stockholm   

18-19.1.05 

Ida Sandin, Petra Allestad, Eva 

Sandin och Leif Söderdahl. Känns 

kvartetten igen? Klart den gör det. 

Ida och Petra är duktiga simmare, 

Eva och Leif duktiga ledare. Leif 

även duktig funktionär bland många 

andra grånande damer och herrar 

som man kan skymta på TV vid 

bassängkanten vid stora tävlingar. I 

världscupen, eller World Cup som 

vi brukar säga, är det inget dåligt 

motstånd våra simmar får möta.  De 

komma från öst, de komma från 

väst och alla kommer till tävlingar-

na för att bli bäst. Om nu inte de 

våra är allra bäst alla gånger så är vi 

ändå stolta över framgångarna. Ni 

är i alla fall ofta och nafsar i bak-

hasorna på Era konkurrenter. 

Fortsätt så, så blir det en dag om-

vända förhållanden. Jag tror att 

simmarna har världens längsta 

säsong. De simmar, tränar och 

tävlar jämt tycker jag. 

 

Långa pers i Visby 22.1.05 

Långa pers, vilken konstig 

benämning på en tävling. Långa 

pers, står det för långa personer? 

Nej det stämmer inte  det heller, för 

här var det många som inte var 

långa. Hur som helst, så var det 18 

simmare både långa och korta som 

drog ett antal längder i Solberga-

badet. Inte nog med det, utan de 

startade inte mindre än 50 gånger 

totalt. Som så ofta när simmarna 

kommer till tävling så sätter de 

personliga rekord. Denna gång 

gjordes det 19 gånger. Hur orkar de, 

hur vill de, hur kan de? Jag är i alla 

fall full av beundran. Nämnas skall 

också göras, att det är simmare från 

både Hemse BK Sim och WSS. Bra 

tävling så här i början av året. En 

annan rolig sak att berätta är, att den 

är på plats. Displayen alltså. 

Nyckel-Sim i Nyköping 

23.1.05 

Varför heter en simtävling 

Nyckel-Sim? Kan det vara för att 

det är simmarna som är nyckel-

personer? Vår nyckelperson är 

denna gång Ida, som tävlar i sin 

andra hemmabassäng. Man kan ju 

vara hemma borta, likaväl som 

borta hemma. I Nyköping känner 

sig Ida hemma så för att visa vem 

som bestämmer så placerade hon sig 

på andra plats i 50 m fjäril, första 

plats i 50 m fritt, första plats i 100 

m medley, första plats i 50 m rygg, 

första plats i 50 m bröst. Så kan det 

gå när man vet var skåpet skall stå. 

Bra Ida, visa dem bara! 

 

En hemmatävling för min del. 

Det kom klubbar från Söderman-

land, Östergötland och Värmland. 

En rolig tävling, dock inte så bra 

konkurrens så jag simmade hem 

samtliga titlar. 

Ida 

 

Nya Lödde Meet i Lödde  

28-30.1.05 

Vad säger man, fyra starter fyra 

1:a platser? Det blev resultatet när 

Ida startade i Nya Lödde Meet. Det 

är bara att gratulera. Lödde, det låter 

skånskt. Om det nu inte skulle vara 

så, kan vi väl placera Lödde i 

Skåne. Hoppas ingen har något 

emot detta. Varför heter det för-

resten Lödde Meet? Det är väl för 

att Skåne ligger så nära världen 

utanför Sverige. För att nämna 

något om själva simningen som Ida 

presterade är det bara att konstatera 

att hon utklassade sina konkur-

renter. En vass Ida är en farlig Ida. 

Även om hon är farlig, så är hon 

snäll.  

Alla tävlingar ger nya erfaren-

heter. Av erfarenheter blir man rik, 

så Ida måste vara förmögen nu med 

så många erfarenheter. 

 

Jag följde med en av mina 

gymnasiekompisar hem till hans 

hemmatävling i Skåne och Lödde-

köping. Jag ställde upp i fyra 

grenar och vann samtliga. Kom hem 

med fyra fina GUL-klockor i pris! 

Inte dåligt! 

Ida 

 

Svenskt GP1 i Borlänge   

12-13.2.05 

Grand Prix (GP) = högsta priset 

(på en utställning) eller namn på 

vissa stora tävlingar. Det blir inte 

sämre av att det är Svenskt GP. Ida 

har förstått detta och åkt till 

Borlänge. (Bor länge tror jag inte 

hon gör, men hon simmar bra.) Två 

3:e platser, vilket inföll på 

sträckorna 200 medley och 400 

medley. Dessutom bra tider med 

hänsyn till att hon var nedtränad. 

Vem är inte det? Jag är nästan alltid 

nedtränad. Ida satte förresten  pers 

på 800 m fritt vid denna tävling. 

Klockan stannade då på 9.13.76. 

Bara att lyfta på hatten eller något 

liknande. Badmössan t.ex. 

 

Det var dags för den första av 

fyra stycken Grand Prix tävlingar. 

Stora delar av Sverigeeliten var som 

vanligt på plats. Jag åkte själv från 

klubben och simmade hem två 

bronsmedaljer. Ett nytt klubbrekord 

blev det också på 800 frisim. En tid 

som räckte till en femte plats. 

Ida 

 

 

 

 

 

DM i Hemse 19-20.2.05 

Så har vi genomfört ett DM 

återigen. Vi, det är WSS och HBK 

Sim. De största och bästa sim-

klubbarna på Gotland. Ja, nu finns 

det ju inte flera simklubbar på 

Gotland så det är naturligt att vi är 

störst och bäst. De som såg till att 
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det blev lyckat, var ett 25-tal 

funktionärer som var på plats i 

Hemse och dess simhall under två 

dagar. Vi skall förstås inte glömma 

att det var 37 simmare som gjorde 

grovjobbet. De presterade 156 indi-

viduella starter jämte 25 starter i 

lagkapper. 94 pers såg de till att det 

blev, vilket är lika med drygt 60% 

pers. Inte alls illa. Det är inte heller 

illa, att Daniel Cederqvist såg till att 

ett Gotlandsrekord från 1994 på 

sträckan 50 bröst rök all världens 

väg. Tiden blev 32.18, så tidigare 

innehavaren Fredrik Ellebrings tid 

på 32.45 försvann ur listorna. Både 

bra och kul. 

DM/RM i Eskilstuna 20.2.05 

Att Idas ambitionsnivå är hög vet 

väl alla. För henne räcker det inte 

med DM på Gotland. Hon deltar på 

andra håll i landet för att få så 

mycket tävlingsvana som möjligt. 

400 m medley är något som hon 

bl.a. lägger krut på. Denna gång 

blev tiden 4.57.83. 100 medley slu-

tade på 1.07.43, vilket skulle ha 

placerat henne på en andra plats. På 

sträckan 400 fritt hade tiden 4.28.73 

räckt till en första plats. Det gäller 

att alltid ge järnet, inte bara i 

bassängen. 

 

Fyra distrikt samkör här sina 

distriktsmästerskap och det blir där-

för en regionmatch också!  

Jag var med och tävlade, dock 

utom tävlan men fick ändå smaka 

på fin bassäng och härligt mot-

stånd. En av mina värsta 

konkurrenter inom medleysimning i 

Sverige var nämligen där.  

Ida 

Lång-DM i Visby 26.2.05 

Trots hot om snöoväder och det 

faktum att insimningen var redan kl 

07.30 på morgonen, kom ett antal 

simmare från Hemse in till ett varmt 

och soligt Solbergabad. 15 simmare 

från HBK och WSS mobiliserade 

krafterna och kom till 15 starter. 7 

stycken av dessa satte personliga 

rekord. Det är bra med tanke på 

denna tidiga timme. Ida blev 

mästare på 800 fritt och Petra och 

Johnny på 1500 m fritt. 

Förutom ära och berömmelse så 

erhöll ett antal simmare prispengar i 

DM-poängjakten. På killsidan var 

det helt klart ganska tidigt, men på 

tjejsidan blev det inte mindre än två 

1:a platser, två 2:a platser och två 

3:e platser. Det är bra med spän-

ning, så därför beslöts att samtliga 

skulle få resp penningsumma som 

ersättning. Jag tror att det blev upp-

skattat, för vem vill inte ha så 

mycket pengar som möjligt i 

plånboken. 

Poängjakt-rapportering på annan 

plats i verksamhetsberättelsen. 

 

Kortbane SM i Göteborg 

10-13.3.05 

S(-imma) M(-ycket) och fort. Det 

gäller inte minst när man tävlar i 

SM. Ida var den som var flitigast i 

bassängen. På 400 medley, i försö-

ken, blev  hon 5:a, och i finalen 

knep hon en ny 5:e plats. Nytt 

Gotlandsrekord med tiden 4.48.14 

(4.49.14). Bra gjort. Petra var på 

100 rygg inte riktigt i allra bästa 

form, men att ta sig  till SM är stort. 

100 medley, försök, Ida i vattnet, 

8:e plats. I semin hamnade hon på 

7:e plats, vilket även var place-

ringen i finalen. Nu är vi framme 

vid  200 rygg och där fanns båda 

våra WSS:are med. Ida och Petra i 

samma gren alltså. Ida lyckades 

med ett Gotlandsrekord här också, 

tiden 2.18.24.  

Nu är det söndag och nya tag 

(simtag, ha ha), 200 medley 

(sponsor: Metrolusk-loppet). Först 

försök på morgonen, vilket gav en 

fjärdeplats, sedan final på kvällen 

där Ida toppade. Hon kom in på 

tredje plats och fick med sig en 

bronsmedalj. Dessutom ännu ett 

Gotlandsrekord på tiden 2.16.39. Vi 

gratulerar, vad gör Ni? 

 

Årets upplaga av kortbane-SM 

gick i Vallhallabadet, Göteborg. 

Det var en mycket bra tävling och vi 

fick uppleva ett världsrekord av 

Kammerling, flera svenska rekord 

och tre Gotlandsrekord.  

WSS hade två deltagare Petra 

och Ida och Ida lyckades simma 

hem ett brons på 200 medley. 

Ida      

 

 

 

 

Vårplasket i Hemse 13.3.05 

När inte vädrets makter tilllåter 

vårplask ute (snö och några grader 

kallt) så flyttar man naturligtvis 

inomhus och plaskar i en varm 

bassäng. Vårplasket är som alltid en 

mycket bra tävling för de ”små” 

simmarna. För en del är det debut i 

tävlingssammanhang. 28 simmare 

kämpade väl i Hemsebadet och fick 

ihop inte mindre än 76 personliga 

rekord. Bra gjort. 175 starter denna 

förmiddag jämte lagkapper blev 

resultatet. Alla, just det alla, små 

som stora får ta emot våra värmande 

applåder. Nu kan Ni fortsätta i 

pulkabacken för imorgon kan det 

vara tö, vilket oftast slutar i ett 

vårplask. 

Höglandsdoppet i Nässjö  

19-20.3.05 

29 gotländska simmare från WSS 

och Hemse vann 31 medaljer vid 

årets upplaga av Höglandsdoppet. 

Bäst lyckades Petra Allestad och 

Emma Sohlin från WSS och 

Gabriella Ivarsson från Hemse. 

WSS lyckades också vinna ett 

flertal guldmedaljer i lagkapperna.  

Det kan nämnas att Petra Allestad 

för första gången simmade under 

minuten på 100 frisim. I lagkappen 

4x100 frisim blev det en förstaplats 

för Petra, Helen Nordin, Teresa 

Lindqvist och Emma Sohlin. På 

herrsidan tog Daniel Cederqvist och 

Johnny Allestad vardera ett guld, 

Johnny tog även tre silver. Adam 

Jakobsson satte pers på 100 fritt. 

Bra simmat! 
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Järfälla Nationella            

23-24.4.05 

Under helgen var det tävling i 

Järfälla. Det blev en ganska liten 

trupp från Gotland med ca 15 st 

deltagare från Wisby SS och Hemse 

BK. Järfälla Nationella skulle bli en 

intressant tävling för både simmare 

och tränare, eftersom både Wisby 

SS och Hemse BK har fått nya 

tränare, nämligen Jonas Persson 

tränare för Wisby SS och Petra 

Allestad för Hemse BK. Resultatet 

blev ganska så bra, det blev rätt 

många personliga rekord och 12 st 

medaljer som Ida Sandin och 

Angelica Allestad WSS ansvarade 

för. Det blev även 3 st Gotlands-

rekord som Ida kammade hem. Det 

var på 200 och 800 meter frisim, 

samt 200 bröstsim.  

Men även Hemse-tjejerna tog en 

hel del personliga rekord, nämnvärt 

är att Gabriella Ivarsson tog 

klubbrekord på 50 m rygg och hon 

kvalade även in på ungdoms SM i 

sommar på 100 m rygg på tiden 

1.13.04.  Nämnas skall också 

Angelica Allestad som är 22 år 

gammal. Hon ställde upp i 10 grenar 

och slog personliga rekord på dem 

alla. Angelica hade inte tränat så 

mycket på senaste tiden för hon 

hade  tänkt att lägga av med sim-

ningen. Hur det går med det återstår 

att se.  

 

   

 

  

Valborgsdoppet i Visby 

30.4.05 

Det var minsann inte bara 

Valborg som tog ett dopp i Visby. 

Jag vet inte ens om någon av del-

tagarna heter Valborg. Hela 41 

simmare från WSS och HBK firade 

Valborg i Solbergabadet. 142 indi-

viduella starter blev det och inte 

mindre än 36 gånger lyckades man 

ordna med personliga rekord. Bra 

facit den sista dagen i april. Ut och 

fira fick simmarna och funktionärer-

na som uppmaning. Släpp fångarna 

(simmarna) loss det är ju vår. 

Grand Prix 2 i Malmö      

21-22.5.05 

Långt borta (Malmö), lång bana 

(50 m) men inte lång näsa. Ida 

gjorde igen 4 (!!!) nya Gotlands-

rekord. Denna helg fick hon till det 

på 800 fritt, 200 medley, 200 bröst 

och 400 medley. Betänker man att 

det bara var en ytterligare gren som 

hon simmade så måste man bara 

böja på nacken och buga. Jag tror 

hon kan komma hur lååångt som 

helst. Vi kanske skall slå vad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wella Cup i Täby 28-29.5.05 

Well, Well, Well (-a) Cup i Täby 

kan än en gång sammanfattas med 

Well, Well, Well. Nya rekord, nya 

framgångar och nya erfarenheter. 

Bra tävling med bra simmare och 

rekorden kommer på löpande band. 

Ida Sandin satte nytt Gotlands-

rekord på 400 frisim och kom till 

final i alla starter. Angelica Allestad 

tog sig till final på 200  medley och 

50 rygg. Gabriella Ivarsson från 

HBK gick till final på 50 frisim och 

50 rygg. Alla gotländska simmare 

satte nya personliga rekord i 50 m-

bassängen. 

 

Skogaholmsdoppet i 

Eskilstuna 17-19.6.05 

Skogaholm, det låter som ett 

väkänt bageri eller en brödfabrik. 

Bröd är gott och nyttigt. Något 

annat som är nyttigt är simning. 

Detta har ett gäng från ön tagit fasta 

på och under helgen har de inte bara 

simmat utan även tävlat. Gabriella 

Ivarsson, HBK, gjorde bäst ifrån sig 

och knep ett silver på 100 m fritt. 

Gotlänningarna var inte ett dugg 

”degiga”, tvärtemot, de fixade bra 

tider. Adam Stumle, WSS, utmärkte 

sig på så sätt, att han persade med 

14 sekunder på 100 fjäril. 

 

SM i Sundsvall 29.6-3.7.05 

Nej! Det blev ingen SM-start för 

Ida. En liten del av vår kropp, som 

kallas blindtarmen, satte stopp för 

detta deltagande. Det var ingen bra 

tajming att operera sig några veckor 

innan SM-et. Ida, det kommer flera 

SM. En tröst är i alla fall, att man 

inte opererar blindtarmen flera 

gånger. 

Läger på Åland 8-15.8.05 

Läger på Åland. Varför inte? 

Åland är bra, dock inte lika fint som 

Gotland. Våra simmare vistades där 

en vecka i augusti för att trimma 

sina kroppar och skapa en samman-

hållning i gänget. Ett närmare 20-tal 

simmare, tillsammans med tre 

ledare, tillbringade delar av sina 

vakna timmar i Godby simhall. Vad 

de gjorde på övrig tid, får vi bara 

gissa för det har inte inkommit 

någon rapport om detta. Om det inte 

kommer negativa rapporter, så 

måste det betyda att allt är OK. 

Nåja, några små händelser har det 

viskats om och de talade för en 

positiv anda. Godby simhall är en 

nybyggd anläggning med 25 meters 

längd och åtta banor. Tack Åland vi 

kanske återkommer någon gång. 

 

Net West Island Games på 

Shetland 9-15.7.05 

Den gotländska simtruppen var 

inte stor vid årets Net West Island 

Games-spel. Endast en simmare, 

men vilken simmare sen. Ida 

Sandin, vår simmardrottning, kom 

tillbaka till Gotland med inte mindre 

än fem (!!!) medaljer av ädlaste 

valör. Fem starter, fem guld-

medaljer. Mycket bättre utdelning 

kan man inte få. Motståndet var inte 

dåligt i bassängen, vilket gör 

prestationerna än mer beundrans-

värda. Det är inte mer än en månad 

sedan hon genomgick den berömda 

blindtarmsoperationen. Förutom 

medaljerna för segrarna så satte hon 
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Island Games-rekord två gånger. Ida 

bar den gotländska fanan med 

stolthet framför den gotländska 

truppen vid invigningen på 

Cklickimin center i Lenwick på 

Shetlandsöarna. 

Det är en stor idrottskvinna som 

vi är mycket stolta över. Vi liksom 

hela idrottsgotland hyllar henne 

med ett stort och varmt GRATTIS! 

 

I år gick spelen av stapeln för 

elfte gången på Shetlandsöarna, 

strax norr om Skottland. Den 

gotländska truppen med drygt 40 

deltagare plus ledare, media och 

andra intresserade avreste en varm 

och solig dag från Visby flygplats 

med Herkules-plan.  Drygt 2 timmar 

senare landade vi på Shetland, 10 

grader varmt och regn.  

Den gotländska truppen skötte 

sig utmärkt under veckan.  Totalt 

kom vi på sjätte plats i den s k 

medaljligan. Antalet simmare från 

Gotland var minimalt, endast en 

deltagare, Ida. Med på resan var 

mamma Eva som ledare samt Lars 

Sandin och Kjellis som ”turister”. 

Ida var inte i bästa form, men 

lyckades trots detta ta fem guld av 

fem möjliga. 

Jag är tacksam för att jag fick 

möjlighet att följa med till Shetland.  

Ett vackert landskap, med gröna 

kullar, inga träd, små grå stenhus, 

betande får och shetlandponnys. 

Tävlingarna och arrangemangen 

var utmärkta och vi som var i 

simhallen märkte inte av det 

ruggiga vädret. I simhallen var det 

varmt och stämningen hög. Det var 

härligt att se den gotländska 

flaggan i topp och höra den svenska 

nationalsången.   

Eva  

 

 

 

Höstpers i Visby 3.9.05 

Höstpers kallades tävlingen, men 

Ni som vet säger att inte är det väl 

höst den 3:e september. I Solberga-

badet höll man definitivt ångan 

uppe. 16 simmare från hela ön 

gjorde sitt bästa för att ”persa” sina 

tidigare uppnådda resultat. Det hela 

slutade med att sekretariatet kunde 

skriva p som i personligt rekord 28 

gånger. 56 individuella starter fick 

vi åskåda. Det finns något som heter 

varannan vatten, men hur skulle det 

se ut om simmarna anammade 

denna slogan. Nej, här gäller det 

vatten varje gång. Vi hade en gång 

en tränare som ständigt ropade ut 

”Mera vatten”. 

 

Döderhultsracet i 

Oskarshamn 1.10.05 

Än en gång tog sig 

simmartruppen över vattnet för att 

genomföra sina övningar i vattnet. 

Oskarshamn drabbades denna gång 

av vårat gäng. 

Det blir en kort rapport, vilket 

beror på att rapporteringen inte har 

fungerat som den skall. Känner jag 

simmarna rätt så har de gjort ifrån 

sig. Jag menar bra ifrån sig. ”Dött 

lopp” är ingenting att satsa på, eller 

hur? 

 

Grand Prix 3 i Haninge      

8-9.10.05 

Så här skriver GT (Per Ahlén) 

11.10.05: 

Simning: Gotländskan Ida 

Sandin, numera tävlande för Väsby 

SS, tog två brons vid GP-tävlingar i 

Haninge i helgen. På 200 meter 

medley var hon en och en halv 

sekund efter segrande Ann Berg-

lund, Jönköping, med tiden 2.17.32. 

Det var bara en sekund över hennes 

personliga rekord på distansen.  

-Jag är jättenöjd med den tiden. 

Men det var lite överraskande, säger 

Ida Sandin. 

På 400 meter medley simmade 

hon in som trea på tiden 4.54.30, 

drygt sju sekunder sämre än ettan 

Sara Thydén, Kalmar. 

-Inte jättebra, men helt okej, 

kommenterar hon tiden. 

 

Som Ni kan läsa i referatet, så 

tävlar Ida numera för Väsby SS. 

Hon har tagit det steget för att 

kunna utveckla sig ytterligare i det 

som hon är så bra på. I Väsby har 

hon träningskompisar som tillhör 

Sverigeeliten (Ida är snart där). Vi 

gratulerar Ida och önskar all 

framgång i nya klubben. Vi vet att 

Ida inte glömmer varifrån hon 

kommer. 

 

Solberga Open i Visby        

8-9.10.05 

Årets höjdpunkt för våra simmare 

som inte deltar i SM, Island Games 

mm är Solberga Open. Solberga 

Open är som framgår av namnet en 

öppen tävling. I år kom det fem 

klubbar från andra sidan och 

tillsammans med Hemse BK och 

WSS blev det sju. 

533 individuella starter av 142 

simmare fick vi ta del av. Hög klass 

rätt igenom. Många rekord och 

många tuffa fighter i Solbergabadet. 

Våra simmare visar, att de inte ger 

sig i första taget, allra minst på 

hemmaplan. Bra genomfört. Ett 

stort tack till alla som hjälpt till att 

fixa ett  bra arrangemang. Härligt 

med så många funktionärer och 

övriga som ställer upp när det drar 

ihop sig. Solberga Open kör vi så 

länge badet står pall. 

 

 

 

 

 

SUM-SIM i Stockholm     

22-23.10.05 

Vi var fem stycken som åkte på 

Sum-Sim 2005, plus två ledare. Jag 

måste säga att det var den roligaste 

resan på länge! Vi åkte minibuss 

upp till Järfälla där vi bodde 

tillsammans i en av gympasalarna 

som ligger precis bredvid simhallen. 

Den dagen när vi kom dit så hade vi 

turen att kunna få en bana så att vi 

skulle kunna få simma in dagen 

innan tävlingen. Sedan på den 

första tävlingsdagen så satt vi 

tillsammans och hejade på 

varandra i simhallen. Lunchen åt vi 
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på Okej, precis som vi brukar göra 

när vi är på Järfälla Open. Efter 

lunchen så hade vi lite tid över så vi 

åkte till centrum och shoppade loss 

lite innan insimmet. På kvällen åt vi 

pizza på Okej och efter middagen så 

åkte vi och köpte godis. Vi hade 

egentligen tänkt spela bowling, men 

konstigt nog så hittade vi inte en 

enda bowlinghall, bara en massa 

pizzerior. Så vi åkte tillbaka till 

hallen och läste tidningar. På 

söndagen så var det sista tävlings-

dagen. Vi var alla pigga, men 

kanske lite trötta i kroppen efter att 

ha sovit på madrasser. Vi åkte 

sedan till Nynäshamn när alla var 

klara, där beställde vi mat på något 

matställe. Maten tog vi sedan med 

oss på båten. 
Jag tycker att det var en av de 

roligaste tävlingar som jag har varit 

på och när man är så få och åker i 

egen buss så får man en lite bättre 

sammanhållning. När vi hade egen 

buss så blev allt mycket enklare. 

Man slapp att släpa omkring på en 

massa packning, det var bara att 

lasta in i bussen när man var klar. 

Emma Sohlin 
 

Aquarapid International 

2005 i Eriksdalsbadet       

19-21.11.05 

Hoppas man inte bytt till ett så 

konstigt namn för att krångla till 

det. Förr hette det Fantomen Cup 

och det gick alldeles utmärkt. Det är 

i alla fall en tävling som simmarna 

gillar. Många simmare och mycket 

folk. Gutarna på plats gjorde bra 

ifrån sig. De ville visa att de är att 

räkna med. Alla kan när de vill. Den 

här gången ville alla, vilket ger 

resultat.  

Adam Jacobsson satte nästan nytt 

Gotlandsrekord. På 100 fritt fick 

han tiden 54.38, endast två tiondelar 

över rekordet. Han slutade som fyra. 

Johnny Allestad vann silver på 

400 fritt och Stina Juhlin kom trea 

på 100 rygg. Angelica Allestad, 

Daniel Cederqvist och Emma 

Sohlin kom till finaler. 

 

Det var en helt okey tävling men 

det var lite väl mycket tjafs. Det var 

lite synd att vi inte kom i säng 

förrän klockan tio på fredagskvällen 

men i övrigt var det en bra tävling 

och allt funkade bra. 
Synd var att vi inte åkte hem som 

en grupp, som vi gjorde upp. Men vi 

hade väldig tur att en av Hemses 

simmare hade sin pappa med, så vi 

som gick till final kunde simma våra 

finaler och sen åka med honom ner 

till Nynäshamn. Det var väl det 

enda som jag kan klaga på. 

Adam Jacobsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöhästen i Hemse 13.11.05 

Tänk om det inte fanns prickar i 

vårt alfabet. Sjöhästen skulle bli 

Sjohasten. Nej behåll prickarna. 

Skulle det nu vara så att prickarna 

försvinner så har vi en massa 

trevliga prickar (våra simmare). De 

allra flesta av våra trevliga små 

prickar tävlade i Sjöhästen. Om Du 

är 12 år eller yngre platsar Du här. 

Många har aldrig tävlingssimmat 

förut, så det kan vara lite pirrigt 

innan start. Hög stämning och hög 

spänning medverkar till hög 

mysfaktor när de som verkligen är 

ungdomar simmar mot nya mål i 

Hemsebadet. Härligt att återväxten 

är säkrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juldoppet i Visby 11.12.05 

Same preceding as last year. 

Samma sak om och om igen,  

eller ….? Juldoppet menar jag 

alltså. På Gotland är det så att har 

man gjort någonting två gånger så 

är det tradition. Jag vet inte i 

skrivande stund hur många juldopp 

som genomförs varje år. Men vad 

gäller WSS så gör vi som man bör, i 

Solbergabadets uppvärmda bassäng. 

Förutom det vanliga, så som att 

simma en massa olika grenar, kan 

man delta i en varje år åter-

kommande tävlingsform (reglerna 

varierar år från år). Simmarna och 

funktionärerna vet inte hur det hela 

skall genomföras. Regler, om det 

finns sådana, presenteras på plats. 

En final blir det alltid, om inte annat 

för att avsluta simåret. Juldoppet 

bjöd dessutom på 80 personliga 

rekord (i simning förståss). 

Mer statistik: 36 deltagare och 

148 starter, medelålder …, 

skonummer …, kön … mm 

Visst ja! Adam Jakobsson och 

Daniel Cederqvist tyckte att det var 

lika bra att sätta var sitt 

Gotlandsrekord. Adam på 100 fritt 

(54.10) och Daniel på sträckan 50 

bröst  (32.10). Grattis killar! Fin av-

slutning på året som stavas 

tjugohundrafem eller tvåtusenfem 

eller vad det nu heter. 

☺☺☺ 

Om nu någon tävling inte skulle 

vara presenterad, så kan det bero på 

utebliven information eller att 

redaktören har drabbats av någon 

form av minnesförlust. Några andra 

vettiga förklaringar kan jag inte 

komma på eller minnas. Har det 

inträffat något som är värt att 

nämna, men inte finns med, så har 

Ni säkert gjort Ert bästa och får på 

detta sätt alla gratulationer  som Ni 

gjort er förtjänta av. 
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DISTRIKTSMÄSTARE 2005 
 

DAMER 
 
50 fritt Angelica Allestad WSS 28.93 

100 fritt Angelica Allestad WSS 1.03.53 

200 fritt Petra Allestad WSS 2.12.15 

400 fritt Carin Andersson HBK 5.26.17 

800 fritt Ida Sandin WSS 9.25.28 

1500  fritt Petra Allestad WSS 18.06.58  

4x50    fritt Johanna Ivarsson, Carin Andersson, Anna     

  Stenegärd, Gabriella IvarssonHBK 2.04.49 

4x100   fritt     Helen Nordin, Angelica Allestad, Stina 

  Juhlin, Petra Allestad WSS 4.29.02 

4x200 fritt -  

50 bröst Angelica Allestad WSS 36.90 

100 bröst Angelica Allestad WSS 1.22.15 

200 bröst Emma Magnusson HBK 3.21.34 

50 rygg Petra Allestad WSS 32.13 

100 rygg Petra Allestad WSS 1.07.25 

200 rygg Petra Allestad WSS 2.23.34 

50 fjäril Angelica Allestad WSS 31.51 

100 fjäril Angelica Allestad WSS 1.11.46 

200 fjäril -   

100 medley Angelica Allestad WSS 1.12.81 

200 medley Petra Allestad WSS 2.31.03 

400 medley Petra Allestad WSS 5.23.38 

4x50 medley Petra Allestad, Angelica Allestad, Emma  

  Sohlin, Helen Nordin WSS 2.15.73 

4x100 medley Petra Allestad, Anna Paulsen,  Angelica 

                 Allestad, Emma Sohlin WSS 5.08.07 

 

HERRAR 

 
50 fritt Daniel Cederqvist WSS 26.11 

100 fritt Daniel Cederqvist WSS 58.39 

200 fritt Johnny Allestad WSS 2.10.26 

400 fritt Johnny Allestad WSS 5.24.54 

1500 fritt Johnny Allestad WSS 18.07.55 

4x50 fritt Jakob Andersson, Robin Cederqvist, Alexander 

  Nyberg, Johnny Allestad WSS 2.02.41 

4x100 fritt - 

4x200 fritt -   

50 bröst Daniel Cederqvist WSS 32.18 

100 bröst Daniel Cederqvist WSS 1.11.67 

200 bröst Daniel Cederqvist WSS 2.41.94 

50 rygg Johnny Allestad WSS 31.03 

100 rygg Johnny Allestad WSS 1.09.03 

200 rygg -   

50 fjäril Johnny Allestad WSS 29.34 

100 fjäril -   

200 fjäril - 

100 medley Johan Törngren WSS 1.09.46 

200 medley Alexander Nyberg WSS 2.53.12 

400 medley -   

4x50 medley Alexander Nyberg, Rasmus Kolmodin, Robin 

  Cederqvist, Johnny Allestad WSS 2.23.01 

4x100 medley Jakob Andersson, Alexander Nyberg, Daniel 

  Cederqvist, Erik Sohlin WSS 6.06.91 

 

 

 

Poängjakten DM 2005 

 
Här gäller det att jaga poäng som kan resultera i vinst- 

pengar. Det hela utspelas i samband med DM-tävlingar och 

har blivit ett extra inslag som är uppskattat. 

Det kanske var sista året som vi körde poängjakten. Kanske 

det blir någon ny variant nästa år. 

 

Detta är årets resultat: 

 

Damer 
Petra Allestad WSS 25 poäng 500:- 

Angelica Allestad WSS 25 poäng 500:- 

Emma Sohlin WSS 13 poäng 300:- 

Carin Andersson HBK 13 poäng 300:- 

Johanna Ivarsson HBK 12 poäng 200:- 

Emma Magnusson HBK 10 poäng 100:- 

Gabriella Ivarsson HBK 10 poäng 100:- 

 

Herrar 
Johnny Allestad WSS 25 poäng 500:- 

Daniel Cederqvist WSS 23 poäng 300:- 

Johan Törngren WSS 16 poäng 200:- 

Alexander Nyberg WSS 10 poäng 100:- 

 

NYA DISTRIKTSREKORD 2005  
 

25 METERS BANA 
 
50  bröst H 050219 Daniel Cederqvist WSS 32.18 

400 medley D 050310 Ida Sandin WSS 4.48.14 

200  rygg D 050312 Ida Sandin WSS 2.18.24 

200  medley D 050313 Ida Sandin WSS 2.16.39 

800 fritt D 050423 Ida Sandin WSS 9.11.19 

200  bröst D 050424 Ida Sandin WSS 2.38.83 

200 fritt D 050424 Ida Sandin WSS 2.06.45 

100  rygg D 050712 Ida Sandin WSS 1.04.60 

50 bröst H 051211 Daniel Cederqvist WSS 32.10 

100 fritt H  051211 Adam Jakobsson WSS 54.10 

 

 

50 METERS BANA 
 

800  fritt D 050521 Ida Sandin WSS 9.29.33 

200  medley D 050521 Ida Sandin WSS 2.21.04 

200  bröst D  050522 Ida Sandin WSS 2.45.96 

400 medley D 050522 Ida Sandin WSS 4.59.19 

400 fritt D 050528 Ida Sandin WSS 4.36.11 
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                           WISBY SIMSÄLLSKAP KLUBBREKORD 2005 

                     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 050424 Ida Sandin DR 2.06.45 

400 m fritt 031117 Ida Sandin DR 4.27.09 

800 m  fritt 050423 Ida Sandin DR 9.11.19 

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 050424 Ida Sandin DR 2.38.83 

50 m rygg 041121 Petra Allestad DR 31.32 

100 m rygg 050712 Ida Sandin DR 1.04.60 

200 m rygg 050312 Ida Sandin DR 2.18.24 

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 050313 Ida Sandin DR 2.16.39 

400 m medley 050310 Ida Sandin DR 4.48.14 

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 

 

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

50 m fritt 990701 Mårten Hansson DR 24.53 

100 m fritt 051211 Adam Jakobsson DR 54.10 

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 051211 Daniel Cederqvist DR 32.10 

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 
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Enduro 

Motorsporten, och enduro i 

synnerhet, är en ”ren” sport. Jag 

menar inte ur dopningshänseende, 

för det kan man inte veta om man 

inte är insatt. Att enduron är ren, 

eller rättare sagt enduroåkarna är 

rena, efter att ha besökt Solberga-

badet efter väl förrättat värv på 

Tofta skjutfält, det kan vi bevisa 

efter att ha sett det med egna ögon 

år efter år när vi kört vårt ”enduro-

reningsrace”. Detta race har 

tillkommit för att förarna skall se 

prydliga ut när de skall på den efter-

följande festen. Ett annat skäl är att 

vi tjänar en del kosing på detta 

tilltag. Projekt är ofta bra för man 

kan tjäna snabba pengar och få 

många att ställa upp. Endurot har 

blivit en riktig tradition som även är 

uppskattad av många långa, korta 

och tjocka. En varm bastu det gör 

susen. 

 

Skogsplantering 

Varför skriva om något som inte 

inträffat. Inte i år i alla fall. Nej, jag 

är bara lite nyfiken på hur det står 

till med de plantor vi petade ner i 

backen ute i Bunge år 2004. Har de 

klarat sig eller är skogsbonden på 

dåligt humör p.g.a. utebliven växt-

förmåga i hans mark? 

 

Försäljning 

Vi har några trogna mammor, 

som turas om att vara på badet lör-

dagar och söndagar mellan klockan 

9.30-14, då våra ”smågrupper” 

simmar. Vi sköter då försäljning av 

simutrustning, simmärken, kaffe, 

glass och bingolotter. Däremellan 

svarar vi i telefon och letar efter 

kvarglömda kläder. Under 2006 

hoppas vi kunna locka till oss några 

fler mammor eller pappor som kan 

avlösa oss några helger. 

Eva 

 

Bingolotto 

Försäljningen av bingolotter har 

de sista åren stadigt minskat. Vi har 

tack och lov fortfarande några i 

WSS som säljer och köper lotter. 

Ifall alla som tävlingssimmar skulle 

sälja minst en bingolott var per 

vecka, skulle det finansiera ytter-

ligare någon fastlandstävling.  

 

Simmärken 

En fin liten inkomstkälla som inte 

bara har ett ekonomiskt värde. För 

att erhålla ett märke (inte blåmärke) 

måste man prestera något och för-

hoppningsvis har man lärt sig några 

grunder i den så viktiga simkonsten. 

Att kunna simma kan vara skill-

naden mellan överlevnad och att 

omkomma i en tragisk drunknings-

olycka. Simma, det är livet det. 

 

 

Loppis 

Vi har prånglat ut mer eller 

mindre bra böcker till ett antal 

besökare vid våra bokloppisar. Det 

ger kanske inte så mycket, men alla 

pengar som hamnar på plussidan är 

fina pengar. Om man nu måste göra 

ett bok-slut, så är det väl bra om 

man har slut på böckerna. Vi sam-

arbetar med Gotlands Katthem som 

levererar böcker till oss som vi sak-

kunnigt förser presumtiva bok-

slukare med. Bok (-a) gärna tid med 

oss, så hämtar vi sådant som Ni har 

läst och kan komma till glädje i vår 

verksamhet. 

Solbergabadet 

Vår hemmaarena  och likaså Ert 

andra hem står pall år efter år trots 

Era härjningar i bassängen. Många 

känner sig hemma där och förhopp-

ningsvis trivs Ni där. Fram och till-

baka, bassänglängd efter bassäng-

längd och Ni bara kör på. Starkt 

gjort av Er alla. Vi vill också fram-

föra WSS stora tack till personalen 

på badet som ser till att det blir 

trivsamt för oss. Solbergabadet bör-

jar få några år på nacken så det 

gäller att visa vördnad, inte bara för 

personalen, utan även till själva 

badet. 

 

Våravslutning ”små-

grupperna” 1.5.05 

I soligt och skönt väder hade vi 

avslutning för de yngre simmarna. 

Vi höll som vanligt till vid klubb-

stugan. Det blev ”Skattjakt”. Man 

letar efter olikfärgade stenar som 

har lagts ut på fältet bakom ladan. 

Löser sedan in dem i ”banken” och 

får låtsaspengar. Av det som blir 

kvar, efter att ”skattmasarna” har 

muddrat deltagarna, får man 

handla korv, saft, popcorn och 

godis. Medföljande föräldrar kan 

passa på att dricka en kopp kaffe. 

Ca 75 barn kom till avslutningen. 

Efter diplomutdelning så var det 

dags att gå hem och fira sommar-

uppehållet från simningen. 

Elsie 

 

Utomhusbaden 

Säsongen inleddes med strålande 

sommarväder, stor försäljning av 

säsongskort och många badgäster. I 

juli månad kom regnet och med 

minskat antal badande så minskade 

inkomsterna. Simskolegrupperna 

blev inte fulla, men de barn som var 

där lärde sig simma. Trots detta 

lyckades vi gå med vinst, mycket 

tack vare vår duktiga personal. 

Dessutom betalade Gotlandshem 

vår el-räkning. Stort tack! 

Eva 
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Klubbstugan 

Alla som besökt våran ”Klubbis” 

brukar berömma stugan och tala väl 

om hur fint det är. Det är 

naturligtvis hedrande, men vi behö-

ver utöka styrkan som ser till att den 

fortsättningsvis håller en bra 

standard. All hjälp är god hjälp. 

Tyvärr fick inte stugan den ansikts-

lyftning som utlovats under 2005. 

Flera orsaker och skäl därtill kan vi 

framföra, men vi slutar där. 

Det har under året varit många 

dagsuthyrningar bl.a. från kommun-

folk. Det är trevligt. Det blev någon 

vecka kortare sommaruthyrning, 

men så kan det bli ibland. 

Om gräset är grönare hos grannen 

vet jag inte, men vad jag vet så är 

det, att gräset växer gräsligt bra vid 

stugan på platsen där kvarnen 

Kärringen håller ett vakande öga på 

vad som händer. 

Julmarknad – Lucia 

På förmiddagen, vid klubbstugan, 

hade vi som vanligt försäljning av 

limpor, kakor, godis mm som hade 

skänkts av föräldrar och anhöriga i 

sim-/motionsgrupperna. Vi fick även 

i år ett antal fina hemstickade barn- 

och docktröjor av Birgitta N och så 

förstås alla goda mandelmusslor 

som Kersti och Lennart troget 

lämnar varje år.  

Vi fick i år bara drygt 100 jul-

granar till försäljning. Av dessa 

såldes inte mindre än 80 st under 

marknadens första 20 minuter! Vid 

en pysselkväll i stugan, några dagar 

före julmarknaden, tillverkade sim-

marna bl.a. 20 dörrkransar av ene. 

Dessa hade en strykande åtgång. 

På eftermiddagen samlades alla, 

traditionsenligt, på Solbergabadet. 

Där blev det lotteri- och kaffe-

försäljning och så klart utdelning av 

vandrings- och uppmuntringspriser 

och uppvisning av simgrupperna 

där de fick visa vad de lärt sig 

under året. Viktigast för de yngsta 

simmarna. De äldre simmarna i 

Uppstick och Tävlingsgruppen 

visade upp vad de kunde i konstsim 

och skämthopp, samtidigt (!), och 

det gick ju bra. 

Så var det då dags för dagens 

höjdpunkt, lucia. Ljuset släcktes ner 

och Elin Karlsson inledde med 

solosång stående på 5:ans trampo-

lin. Därefter skred luciatåget in och 

sjöng vackert. En traditionsenlig fin 

avslutning på denna dag.  

Lucior var i år: Angelica 

Hafdelin och Frida Hansson. 

Överskottet uppgick till ca 

16.000:-.  Tack till alla som på olika 

sätt har hjälpt till för att göra jul-

marknaden  möjlig. 

Elsie 

 

 

 

 

Dataansvarig 

Data kan ju innehålla mycket. 

Som t.ex. att sköta datorn i sekre-

tariatet vid tävlingar och rappor-

tering efter- och anmälningar till 

tävlingar. Detta sköter Crister Pers-

son och Hans Juhlin på ett för-

träffligt sätt. Data kan också vara 

insamlande av resultat, information 

(data) om simmare och övriga med-

lemmar. I vissa lägen är också 

arbetet att få våra tidningsurklipp 

och bilder tillgängliga för alla ett 

datajobb. Elsie Nordström sköter i 

egenskap av arkivarie det sist-

nämnda. Även detta är viktigt för en 

förening.  Dessutom sköter Elsie det 

omfattande medlemsregistret som 

kräver mycket av både tid och kraft. 

Stort tack till Er alla som fixar till 

det som är till glädje för alla. 

Det fanns folk som gjorde det 

förr i tiden också (samlade in data), 

men då fanns inga datorer och 

liknande, så visst har utvecklingen 

gått framåt även inom detta område. 

 

 

 

 

Utmärkelser  

Det är fint det. Utmärkelser allt-

så. Först ett grattis till de som 

erhållit någon form av utmärkelser. 

Om det fanns möjlighet, så skulle 

alla få en utmärkelse. Bara att varje 

människa är unik, borde rendera till 

en utmärkelse. Även om Ni inte fått 

någon medalj, pokal, diplom eller 

annan hedersbetygelse, så deppa 

inte utan tänk att nästa gång är det 

säkert min tur. 

 

 

 

 

Några som fått utmärkelser 

är: 

Eva Sandin som erhöll ”Gotlands 

Idrottsförbunds förtjänstnål i silver” 

för mångårigt ideellt arbete med hög 

kvalité 

 

Crister Persson fick sitt namn 

ingraverat i den silverpokal som 

Gotlands Simförbund står för. 

Pokalen bär namnet ”William 

Holmgrens minne”. Han erhöll 

denna utmärkelse för förtjänstfullt 

arbete inom simningen. 

 

”Föreningen Gutnalias vand-

ringspris” för år 2004 till ”Årets 

bästa Ungdomsidrottsledare” gick 

till Elsie Nordström. 

Motiveringen löd: 

Elsie är en ledare som under 24 

år har på ett engagerat sätt tagit 

hand om Wisby Simsällskaps barn 

och ungdomar. Hennes engagemang 

och goda ledarskap har gjort att 

klubben har en av Gotlands största 

barn- och ungdomsverksamheter. 

Elsie är ledaren som skapar 

förutsättningar för att många barn 

och ungdomar skall få idrotta och 

framför allt få lära sig simma. Hon 

ägnar föreningen 2-3 timmar varje 

dag för att serva ledarna och de 

aktiva i deras verksamhet. 

Utmärkelsen består av föreningen 

Gutnalias vandringspris och min-

nesgåva samt Gotlands kommuns 

resestipendium på 5.000 kr. 
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     Utdelade vandringspriser mm 2005 
 

 

   

 

        Dessutom har Ida Sandin utsetts till Hedersmedlem i WSS. 

 

        Ida är den mest framgångsrika simmare genom tiderna, som simmat för Wisby Simsällskap. 

        Hon är en god ambassadör för simningen på Gotland.

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 Beatrice Östergren 

Jakob Andersson 

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 Emma Sohlin 

Adam Jakobsson 

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 Sofia Oscarsson 

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 

(i år + 1000:-) 

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 Angelica Allestad 

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 Stina Juhlin 

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

som under året i relationerna med 

kamrater, tränare och ledare samt 

genom sitt allmänna uppträdande 

varit ett föredöme. Pristagaren 

skall tillhöra en tävlingsgrupp och 

utses genom röstning med röst-

sedlar bland samtliga simmare i 

tävlingsgrupperna. 

Pokal Angelica Allestad 

Robin Cederqvist 

WSS uppmuntringspris 

”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Angelica Hafdelin 

Lisa Johansson 
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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 2005. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Så är det åter dags att lägga ytterligare ett verksamhetsår till handlingarna. Många barn har lärt sig 

simma, många duktiga simmare har satt flera rekord både personliga, klubb- och gotlandsrekord. Dessa 

framgångar beror  förstås på att vi har ambitiösa simmare men också på våra duktiga ledare. Under året 

har vi speciellt satsat på ledarutbildning, såsom Grönt kort och Simidrottsassistentutbildning. Flera av 

våra ledare har deltagit i dessa kurser.   

 

Rickard Lindberg, vår tränare sedan flera år, lämnade WSS i början på året, för nya utmaningar i 

Småland. Vi önskar honom lycka till.  

 

Ett stort tack från styrelsen, till Er alla som är inblandade på något sätt och stöder vår klubb Wisby 

Simsällskap. Vi ser nu fram emot 2006 och ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar.   

 

 

 

 

Eva Sandin 

Ordförande 

 

 

 

Leif Söderdahl     Susanne Markvardsén 

 

 

 

Pär Östergren     Michael Jones 

 

 

 

Gunnar Sohlin 
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Verksamhetsplan 2006 

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 2006 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.  

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

möjligheter till några större satsningar.  

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  (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. 
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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. 

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 GOTL.  SIMFÖRBUNDS ÅRSPLANERING  2006 

 
Jan 29 Långa Pers  Visby 

Feb 2-5 JSM (25m)  Umeå 

Feb 15 WSS årsmöte  Visby 

Feb 19 Korta Pers   Hemse 

Feb 22 GSIMF årsmöte  Visby 

 

Mars 15 HBK:sim årsmöte  Hemse 

Mars 12 Vårplasket  Hemse 

Mars 18-19 Höglandsdoppet  Nässjö 

 

April 1-2 Kaanan Cup  Stockholm 

April 30 Perstävling  Visby 

 

Maj 13-14 Wella Cup  Täby 

 

Juni 10-11 Axa Sports Club Cup (50m) Eskilstuna 

 

Juli 5-9 Ute- SM/JSM (50m)  Landskrona 

Juli 13-16 SUM-SIM (50m)  Stockholm 

 

Aug W 32 Ev läger    

 

Sept 9 Lång DM + Perstävling Visby 

 

Okt 7-8 Solberga Open  Visby 

Okt 21-22 Sum-SIM regions  Stockholm 

Okt 29-30 DM  Visby 

 

Nov 10-12 Aqurapid International  Stockholm 

Nov 19 Sjöhästen  Hemse 

Nov 23-26 Inne- SM (25m)  Uppsala 

 

Dec 10 Juldoppet  Visby 

Dec 16 Lucia  Alla bad 
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Budget 

Budget Utfall Budget

Intäkter  

Försäljning glass, läsk och kaffe 100000,00 52437,16 50000,00

Lotter 1000,00 245,00 1000,00

Marknader/Lucia/Toftakläder 80000,00 41037,00 60000,00

Försäljning märken och simutrustning 60000,00 59993,44 60000,00

Reklam 5000,00 0,00 10000,00
Medlems-terminsavgifter 160000,00 171105,00 170000,00

Medlemsbidrag läger 50000,00 34000,00 50000,00

Medlemsbidrag tävling 60000,00 59000,00 60000,00

Hyresintäkter 35000,00 28350,00 30000,00

Ränteintäkter 0,00 86,00 0,00

Kommunalt,Statligt anslag 100000,00 118917,20 100000,00

Övriga bidrag/Egna tävlingar 75000,00 160882,00 75000,00

Bingolotto 60000,00 26922,00 30000,00

Utomhusbad 100000,00 145500,00 100000,00

S:a kronor 886000,00 898474,80 796000,00
  

Utgifter   

Inköp glass, läsk kaffe. Hyra automat 90000,00 60359,95 30000,00
Inköp simutrustning/märken 40000,00 42896,05 40000,00

Inköp träningsutrustning 5000,00 21398,75 5000,00

Egna tävlingar/priser/Diplom 15000,00 25013,00 25000,00

Lotterier/Bingolotto 45000,00 23230,00 20000,00

Marknader/Lucia/Toftakläder 40000,00 14815,50 30000,00

Förbrukningsmateriel 5000,00 2637,00 5000,00

Klubbstuga och släpkärra 10000,00 3090,00 25000,00
Lägerkostnader 95000,00 65743,91 95000,00

Startavgifter 30000,00 21600,00 25000,00

El 15000,00 17201,00 20000,00

Vatten Renhållning 5000,00 1416,00 5000,00

Kontorsmateriel, underhåll datorprogram 8000,00 9686,50 10000,00

Telefon 6500,00 5681,00 6500,00

Porto 7000,00 6149,50 7000,00

Möten/träffar/avslutningar 7500,00 5221,00 7000,00

Representation/uppvaktning 5000,00 4328,50 5000,00

Reklam/annonser 10000,00 3814,00 10000,00

Stipendier 25000,00 10300,00 15000,00

Försäkringar  (Fastighet/Medlemmar) 7500,00 3749,00 7500,00

Facklitteratur/prenumerationer 3000,00 0,00 3000,00

Föreningsavgifter + licenser (fr 2004) 25000,00 14811,00 20000,00

Kost och logi tävlingar 100000,00 58889,50 100000,00

Resekostnader tävlingar 70000,00 37464,00 60000,00

Kurser & konferanser 5000,00 11245,00 10000,00

Övriga tävlings och träningskostnader 0,00 75409,35 0,00

Löner och arbetsgivaravgifter 150000,00 121377,50 150000,00

Lokalhyra 55000,00 44578,00 50000,00

Räntor och övr finansiella kostnader 5000,00 2594,00 5000,00

Övrigt 0,00 0,00 5000,00

S:a kronor 884500,00 714699,01 796000,00

2005 2006
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                  Hemlins Foto 

Högan, Lågan och Kärringen, men var är Plågan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Visby Simstadion år 1922       

      

En gotländsk märkeskvinna. 
 

Fröken Elsa Calissendorff, vår 

första i Visby promoverade 

kvinnliga simmagister. 

10 september 1922 


