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Förord 

Vadå för ord? Alla ord är väl lika mycket värda. Här 
gäller det bara att få med så många som möjligt och de 
berättar på ett så förståeligt sätt att alla känner sig 
delaktiga. 

Egentligen så borde en verksamhetsberättelse vara 
onödig. Alla vet väl vad som har hänt, eller hur. Tänker 
man efter så kanske det inte är så dumt att berätta vad 
som hänt under året. Se bara på meteorologerna, de 
berättar gärna hur vädret var klockan 13 på dagen när de 
har sina väderleksrapporter sent på kvällen. På tal om 
väder så kan jag berätta att det snöar just i skrivande 
stund. Ni får själva försöka räkna ut vilken årstid vi 
befinner oss i.  

För att gå in på väsentligheter så kan jag bara råda Er 
att ta del av denna lilla skrift, som på ett någorlunda 
rättvisande sätt försöker hjälpa Er att minnas. 

2006 var inget undantag när det gäller en omfattande 
verksamhet. Simrekord som slogs på löpande band. Ny 
tränare från Canada, utbildning av vattengympaledare 
mm mm. Allt kommer Ni inte att få läsa om i 
verksamhetsberättelsen, men jag lovar att det finns 
väldigt mycket som andra skulle vara avundsjuka på. 

WSS är en förening med mycket flyt och det skall alla 
känna sig delaktiga i. Utan Er, ingen verksamhet. Jag 
passar på att tacka Er alla redan här i inledningen, så 
kanske Ni fortsätter att läsa vidare. Tänk om Ni blir om-
nämnda längre fram.  

Nu kör vi så det ryker. 
  Er tillgivne ordförande. 

Styrelse 

Ordförande Kjellåke Nordström 
Vice ordf Leif Söderdahl 
Kassör Susanne Markvardsén 
Sekreterare Hans Juhlin 
Ledamot Michael Jones 
Ledamot Kerstin Hopkins Pettersson 
Ledamot  Gunnar Sohlin 

Sammanträden 

Wisby Simsällskap har under året hållit 11 
protokollförda sammanträden enligt följande: 
 
060111, 060208, 060309, 060403, 060511, 060601, 
060711, 060822, 061024, 061128, 061228  

SDF 

Wisby Simsällskap tillhör 
Gotlands Simförbund 
www.gotlandsim.se 

GSF 

Ombud vid Gotlands Simförbunds 
årsmöte:  
Representant från styrelsen WSS 
Susanne Markvardsén 

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 

 

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 
23. Eva Sandin   2006 
24. Crister Persson   2006 
 

 

 

Revisorer 

Krister Pettersson 
Crister Persson 
Christina Levander-Ödman, suppl 
Lasse Christensson, suppl 

Valberedning 

Elsie Nordström, sammankallande och 
Hans Juhlin 
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Medlemsredovisning 
alla medlemmar 

År 2006 2005 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal medlemmar 356 247 603 - 425 

Varav  betalande 285 196 481 79,8 % 411 

 

 

Medlemsredovisning 
aktiva medlemmar 

År 2006 2005 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal aktiva medlemmar 191 116 307 - 239 

varav under 12 år 74 53 127 41,4 %  

varav 17-20 år 6 4 10 3,2 %    

varav 5-7 år 21 22 43 14,0 %  

varav 7-12 år 61 49 110 35,8 %  

varav 13-16 år 17 16 33 10,8 %  

varav 7-20 år 84 69 153 49,8 %  

varav 12-25 år 28 25 53 17,3 %  

varav över 20 år 94 39 133 43,3 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 
träningsgrupp 

VT 2006 HT 2006 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Tävlingsgrupp 8 6 14 8 6 14 

Uppstickarna 4 9 13 2 7 9 

Medley 3 1 4 12 5 17 

Crawl 11 6 17 9 11 20 

Ryggsim  18 17 35 16 11 27 

Sim o Lek 27 17 44 36 26 62 

Plask o Lek 14 15 29 12 12 24 

Handikappgrupp - - - - - - 

Simundervisning för vuxna  5 2 7 11 2 13 

Späckhuggarna (vuxensim) 4 3 7 1 2 3 

Vattengymnastik 66 4 70 54 3 57 

Morgonbadare, damer 21 0 21 19 0 19 

Morgonbadare, herrar 0 39 39 0 31 31 

SUMMA DELTAGARE 181 119 300 180 116 296 

Antal träningsgrupper   19   20 
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Medlemsrekrytering och statistik 
 

Ja, så har det hänt. Wisby Simsällskap har  
passerat 600!!! medlemmar. Nu är det inte så att vi 
har bidragit till någon befolkningsökning av större 
mått. En  och annan ny WSS:are har det blivit och vi 
vill naturligtvis gratulera de stolta föräldrarna till vad 
de presterat. Grattis! En bra förklaring är ett nytt sätt 
att redovisa antalet medlemmar i föreningen. En 
annan förklaring får Ni om Ni ringer en vän och 
frågar varför är hon/han medlem i WSS.  
En tredje mycket bra förklaring är att ett femtiotal 
motionärer som går under namnet ”Morgonbadarna” 
numera  ingår som ett naturligt inslag i vår verksam-
het. ”Morgonbadarna ”, som egentligen heter Visby 
Manliga Gymnastikförening, hälsas än en gång 
välkomna. Om nu någon mot förmodan tror att 
VMGF endast består av vitala män i sina bästa (eller 
näst bästa) år, så tar Ni fel. Här är även kvinnor 
välkomna. Snacka om jämlikhet eller genus-
perspektiv. I WSS arbetar vi med öppenhet, där alla 
är välkomna och det står vi för. 

 

Könsfördelning 
Vi försöker ständigt att svara på varför fler tjejer än killar (karlar, gubbar) är medlemmar hos oss. Vi har inget bra 
svar, men kan glädjande nog konstatera att vi har ökat antalet personer av  manligt kön till 41% (38%). Vi kanske 
bor i fel del av landet. Då tänker jag närmast på Norrland. Där 
lär det ju vara överskott på riktiga karlar. Vi kanske skall 
arrangera värvningsresor med buss till Kiruna och Pajala mm? 
 

Sammankomster 
Nu har vi vänt en nedåtgående trend och kan visa på att det 
återigen visar uppåt. En ökning med 10,7% känns ok. Hårt 
arbete och en väl genomtänkt strategi kan vara en förklaring. 
Fler sammankomster är lika med mer pengar, vilket gynnar oss, 
Vi har en stor verksamhet med många unga (väldigt unga) som 
vi tar hand om varje helg. Som sagt, alla är välkomna. 
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Utbildningar, föreläs-
ningar mm 

Tro inte att Du någonsin blir 
fullkomlig. Det finns ingen som 
besitter så mycket kunskap att 
det inte får plats med mera i de 
grå vindlingarna i Ditt huvud. Du 
kanske inte märker det själv, 
men andra gör det. (Här kan 
man använda Jantelagen på ett 
positivt sätt.) 

Nedan följer ett axplock på 
vad vi deltagit i under året. Ingen 
prioriterings- eller datumordning. 
Blandar man väl, brukar resul-
tatet bli bra. 

Jag börjar med den före-
läsning som har den tuffaste 
titeln. ”Hångla mera”! Även om 
det är trevligt, så lockade det 
inte så många från oss. Det 
kanske beror på att vi är så 
väldigt pryda, så att vi inte vågar  
delta i något som kan väcka 
anstöt. Ser man positivt på det 
hela, så handlar det mera om 
relationer och att man vågar röra 
varandra. 

Funktionärer av olika slag fick 
en bra genomgång av kunskaper 
de tror sig besitta och som de 
trodde sig ha. 

Första utbildningsdagen var 
den 4 februari på Hotell S:t 
Clemens. Många var kallade och 
många kom. Det var ingen 
mindre än Jan Nordlund, ord-
förande i Sv Simförbundets re-
gelkommitté som höll i det hela. 
Fint skall det vara. Denna duv-
ning i regeltolkning var både bra 
och trevlig. Regler kan vara lite 
tråkiga, men ingen somnade 
under hans sakkunniga ledning. 

Mycket handlar om kunskap, 
men också om attityd, vilket inte 
bara gäller i och runt en sim-
bassäng. Bland många bra 
saker som han nämnde var att 
Ha Roligt. 

”Ett uppsamlingsheat” för 
funktionärerna söndagen 26 
mars var heller inte fel. 

Vi gör ett hopp fram till den 7 
november. Platsen var Suderbys 
Herrgård. Vad hände då där? Jo 
vi hade blivit ”Kallade till möte 

med Idrottens Ö utvärdering 
2006 och inför 2007 års 
verksamhet Idrottens Ö”. En bra 
genomkörare och en trevlig 
presentation av   

 
 

 

 

 

Vi håller oss kvar i slutet av 
året, närmare bestämt den 16 
november på Restaurang Hwit-
stjärna. Vi fick en presentation 
av läget kring Idrottscentrum på 
f.d. P18. Mycket är gjort, men 
åtskilligt mera återstår. Kanske 
en ny anläggning innehåller ett 
nytt badhus!!! 

Den 15 mars föreläste 
barnläkaren Bo Klintberg, Visby 
Lasarett, om barn och ung-
domar, träning och sjukdom. Det 
gavs en del allmänna råd om 
vad som t.ex. händer vid för-
kylning och astma. Bästa rådet 
är att hålla sig frisk. 

Har det undgått att det var val 
under hösten? 11 september 
(Ödesdag?) var det en träff i 
Gutavallens cafeteria med före-
trädare från ett antal politiska 
partier. ”Idrottsvalet” – en 
diskussionsträff kring gotländsk 
idrottspolitik, var ämnet. Ja vad 
säger man? Många löften, men 
så var det också 5 dagar innan 
valet. Alla partier fick redogöra 
för sina vallöften vad gäller idrott 
och fritid. Nu gäller det att jaga 
politikerna och påminna dem om 
vad de lovat. 

Klubben On Line, känns det 
igen? Vi var där och blev 
informerade. Allt blir nog bra när 
det blir färdigt. 

Utvecklas som coach är väl 
inte så dumt? Tänk denna 
ständiga process för att bli 
bättre. Vi försöker i alla fall. 

Grönt kort (Idrottens körkort) 
får man om man är duktig och 
deltar i denna utbildning. Grönt 
kort (samma färg som medlems-
korten) får man om man betalar 
sin medlemsavgift till WSS. 

Simidrottsassistentutbildning-
en avslutades under 2006. 

Anorexi och bulemi låter inget 
vidare. Allvarligt är båda till-
stånden. Vi hade några på plats 
för att informera oss om det 
hela. Inte för mycket och inte för 
lite, tacka vet jag Peps Persson 
med Alldeles lagom. Tack också 
till Jonas Gardell för hans 
betraktelse om Mellanmjölkens 
land. 

Det har givetvis varit ytter-
ligare tillfällen där man fått 
spetsa öronen, men de redo-
visas inte just nu, beroende på 
att jag inte har full koll. Ett tips till 
Er som varit på någon kurs eller 
föreläsning och inte blivit 
uppräknade eller omnämnda, 
skriv gärna ett eget referat från 
tillställningen. Alla bidrag 
mottages tacksamt, dock utgår 
inget arvode. 

 
 
 
 
 
 

Träning 

Låt träning bli en del av Din 
vardag. Jag vet att det redan 
idag är så, men tänk så här i 
stället. Nu är det fest så nu 
tränar jag. Det är ett privilegium 
att få träna och då måste det 
vara naturligt att det blir till fest. 

2006 visade sig vara som alla 
andra år. En ständig jakt på 
tränare. Jonas och Johan skötte 
träningen för de äldre under 
större delen av året. Det var en 
bra lösning och vi tackar för 
deras insatser. Trots flitigt jagan-
de under mer än ett halvårs tid 
fick vi inget napp. (Fel bete, eller 
dålig tillgång på byten.) Det är 
inte bara fiskerinäringen som har 
problem med minskade fångster. 

Våra äldre simmare fick under 
en tid klara sig själva, med hjälp 
av Kerstin Hopkins glada tillrop. 
När luften började gå ur kom 
Bonnie Cuthbert som en 
räddande ängel. När änglar 
kommer flygande (i det här fallet 
från Canada) så är det bara att 
slå till. Bonnie kom till oss under 
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hösten och fick nytändning på 
simmarna igen. Hon inte bara 
tränar dem, hon snackar 
engelska också. Här gäller att 
skärpa sig och ha lexikonet 
tillhands. 

I grupperna under tävlings-
simmarna är det många som 
hjälper till att få pli på armtag, 
bentag, andning och allt annat 
som man har nytta av när man 
simmar. 

Stort tack till alla, och då 
menar jag alla, som är så himla 
bra och bussiga och fixar dé 
hele. Many thanks to all of you! 

PS  ”Värstingarna” tränar även 
onsdag- och fredagmorgon kl 
6.00. Om det är klokt eller inte 
har jag ingen aning om, men det 
är i alla fall beundransvärt. 

 

Vattengympa 

När nöden är som störst är 
hjälpen som närmast. Vi stod 
helt plötsligt utan gympaledare. 
En skulle ha barn, andra plugga, 
en tredje hade annat för  sig. Ja 
så såg det ut ett tag. Tack vare 
”Handslaget” kunde vi fixa till 
utbildning för ett antal nya 
ledare, så vi kunde fortsätta 
denna efterfrågade produkt. 
Tyvärr hoppade några av efter 
ett tag, men de som blev kvar 
gör ett lysande jobb. Det är full 
fart både i och runt bassängen 
flera dagar i veckan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgonbadarna 

Vad är nu detta? Nej det är 
inte simmarna som tränar tidiga 
morgnar utan ett gäng damer 
och herrar som motionerar med 

simning och gymnastik, före-
trädesvis på morgonen. Därav 
namnet. De heter egentligen Vis-
by Manliga gymnastikförening, 
men det är lättare att kalla dem 
för Morgonbadarna. Morgon-
badarna tillhör numera WSS. Vill 
Du höra hela historien, så 
kontakta gärna redaktören. 

Hur som helst så är 
Morgonbadarna välkomna till 
WSS-familjen. Familjen är stor, 
men vi växer gärna när vi får så 
trevliga familjemedlemmar. 

 

Simskola för vuxna 

Vårterminen startade vi som 
vanligt, gruppen var inte så stor. 
Däremot när det blev höst så tog 
vi in fem nya i gruppen. De 
hängde med på våra aktiviteter. 
Det blev, förutom vanligt träning, 
även klädsim och livräddnings-
övningar som Johnny höll i. Åsa 
videofilmade under terminen. 
Detta visades då vi hade vår 
trevliga avslutning i klubbstugan. 
Där serverades då en god kan-
tarellsoppa som Aina hade 
tillagat och tårta från Kerstin 
samt en del annat gott. Änglarna 
här är, enl deltagarna, Åsa och 
undertecknad. 

Elsie 
 

 

 

 

Späckhuggarna 

Under året fick Späck-
huggarna tillökning. Hur det gått 
till kan vi inte förklara. Det är inte 
så många späckhuggare som 
förökar sig i fångenskap. Till-
skotten kallar sig Triathleter. Ni 
vet såna som springer, cyklar 
och simmar långt och mycket. Ni 
är välkomna i bassängen, Det 
finns inga jämförelser i övrigt 
med ”de gamla” späckhuggarna 
än att de simmar. 

Nybörjargrupperna 

Vårterminen gick vidare som 
förut. Till höstterminen erbjöds 
ca 70 barn plats i olika 
simgrupper, en del avböjde och 
hoppade av. Vi fick en ny grupp 
med enbart nya barn från 
väntelistan. Det blev lite 
omstuvning bland ledarna för att 
få det att gå ihop. Vi tackar alla 
ledare för stort engagemang 
med barnen. 

Elsie 
 
 
 

Nya satsningar 

Nej där är vi inte ännu (år 
2006). Nästa verksamhets-
berättelse kanske innehåller nya 
eller nygamla satsningar. 

 

Tävlingar, läger 

En som älskar resor är vår 
nestor Leif. När han inte är på 
resande fot själv så ordnar och 
fixar han så att WSS:arna och 
ibland HBK:arna kan komma 
iväg (och ibland hem igen) till 
tävlingar. Det kan bli många kon-
takter ang. resor, boende, mat 
mm. Snackar man busstran-
sporter med Leif så kontrar han 
genast med ”Kerstins Taxi” (inte 
våran Kerstin H-kins-P-son). 
Han har kontakter på andra 
sidan. Det är ett himla pysslande 
för att få ihop det, men Leif 
lyckas för det mesta. Ja, vad 
säger man? Jag skulle uttrycka 
det så här. Tack för ett bra jobb. 

Ett bra jobb gör också Crister 
Persson. Det är han som tar 
emot alla anmälningar till tävling-
ar och lägger in på datan. Ser 
också till att anmälningar till 
fastlandstävlingar kommer fram i 
tid trots att deltagarlistorna ofta 
kommer i sista stund. Tack för 
det. 

Det gick nästan en månad 
innan den första tävlingen gick 
av stapeln, närmare bestämt den 
29 januari. Nu var det långa pers 
som gick av stapeln. Nedan 

-Det är härligt med morgongymnastik. 

-Ja, man blir så behagligt trött resten 

av dagen 



Verksamhetsberättelse 2006 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 8 - 

följer en resumé runt 2006 års 
tävlingar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Långa pers i Visby 
29.1.06 

När man simmar de långa 
sträckorna så kan man inte 
förvänta sig att det är många 
simmare som kommer till start. 
Det är väl inga problem, de är ju 
tränade säger några. Så klart de 
är tränade, men försök själva. 12 
simmare från WSS och HBK 
tänkte positivt och fixande det 
hela på ett bra sätt. Stina Juhlin 
putsade alla sina rekordtider. 
Totalt för alla simmare, 15 pers 
fördelat på 40 starter. 

 

Korta pers i Hemse 
18.2.06 

Nu har det gått tre veckor och 
då kör man korta pers. Här var 
betydligt flera startande. 32 
WSS:are och 11 HBK:are, vilka 
satte 49 personliga rekord. Inte 
så tokigt på 197 individuella 
starter. 

 
 
 
 
 

 

 

Vårplasket i Hemse 
12.3.06 

Det var så himla kul med 
tävlingen i Hemse i februari, så 

vi drog iväg även i mars (inte till 
Mars). Simtävlingen heter 
Vårplasket och det är en ren 
ungdomstävling. Många startar 
för första gången. Det kanske 
inte var så himla kul som jag 
skrev i början, endast 9 (!?!) 
simmare från WSS var med. 
HBK kunde locka hela 26 
stycken. Alla kämpade på efter 
egen förmåga och lyckades 
pressa fram hela 56 personliga 
rekord. 

 

Höglandsdoppet i Nässjö 
18-19.3.06 

Nu märks det att tävlings-
säsongen är igång på riktigt. De 
stora flickorna och grabbarna 
(18 st) hade packat sina trunkar 
och sett till att de kom i tid till 
båtens avgång för transport till 
Oskarshamn. Väl iland blev det 
buss till Nässjö för efterlängtade 
tävlingar. Inte mindre än 12 
klubbar kämpade mot varandra 
under ett par dagar. Våra såg till 
att det blev flera medaljer att ta 
med sig hem till ön. Vi kan bara 
gratulera alla som var där. 

 

Kaanan Cup i Bromma   
1-2.4.06 

Första april var inget som var 
avskräckande. Vi försöker inte 
lura någon. 10 simmare från 
WSS besökte våra vänner i 
Kaanans SS och passade då på 
att simma några sträckor, vilket 
faktiskt var meningen. Som 
vanligt gjorde man bra ifrån sig. 
Kaanans SS har varit på läger i 
Solbergabadet och deltagit i ett 
flertal tävlingar i samma bad, så 
våra simmare känner sina 
motståndare ganska väl. På land 
är de snälla mot varandra, men i 
bassängen då j-klar ….. 

 

Järfälla Nationella i 
Jakobsberg 22-23.4.06 

Denna tävling är bara ett 
måste. År efter år kommer 

simmarna till oss och ber om att 
få sticka över till fastlandet och 
delta i Järfälla Nationella. Som 
de snälla personer vi är, så gör 
vi dem naturligtvis tillfreds. Som 
tack sätter de nya rekord på 
löpande band. För övrigt vet vi 
inte vad som lockar just i 
Jakobsberg. Trion Jonas, Johan 
och Petra var med och 
coachade fram gänget från WSS 
och HBK. 

 

Valborgsdoppet i Visby 
29.4.06 

Traditioner, det är bra det. Vi 
håller på detta och kör Valborgs-
doppet som vanligt. Som av en 
händelse sker detta just vid 
Valborg. Vi tycker det känns helt 
rätt. 39+5=Sant. Denna kod står 
för ett antal simmare från WSS 
respektive Hemse BK. Dessa 44 
personer gjorde hela 10 starter 
och fixade 48 personliga rekord. 
Hyggliga resultat, eller hur? Vi 
kör Valborgsdoppet även nästa 
år kan jag lova. 

 

Wella Cup i Täby          
13-14.5.06 

 
Wella Cup genomfördes i 

Tibblebadet. Tävlingen hade i år 
lockat 26 simklubbar med sam-
manlagt fler än 1.900 starter.  
WSS var med på 71 och Hemse 
på 11 starter. P.g.a. det stora 
antalet starter blev tävlings-
passen långa, 4 tim + insim-
ningspass 1 timme.  

Vi startade vår resa den 12 
maj. 12 simmare, tränare Jonas 
Persson och undertecknad. 
Båtresa, bussresa, T-bana och 
tåg samt erhållande av nyckel till 
vårt boende i Täbyscouternas 
klubbstuga, allt planerat av Leif 
S, fungerade perfekt. Härlig 
stuga med stort rum, kök och 
hall för snarkande alltiallo vuxen. 
Ni som inte var med skulle bara 
veta vilka historier det 
berättades på kvällarna. En del 
av dessa kommer att bli 
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klassiska. Hur gick då tävlingen 
undrar vän av ordning. 

Alla våra deltagare genom-
förde tävlingen på ett målinriktat 
sätt vilket resulterade i både 
finalplatser och många person-
liga rekord i denna konkurrens-
kraftiga tävling. Träning ger 
resultat. 

Som förälder och alltiallo är 
det verkligen kul att konstatera 
denna fantastiska samman-
hållning och kompisanda som 
förekommer från våra äldre 
simmare till de yngre. Svårt att 
beskriva, den måste upplevas. 

Hans Juhlin 
 

Axa Cup i Eskilstuna      
10-11.6.06 

En gång i tiden hette det 
Skogaholmsdoppet, numera nå-
got kortare, Axa Cup. Tävlingen 
är uppskattad, vilket inte minst 
märks på antalet deltagare.  

Wi(-sby) Simsällskap hade 15 
simmare på startpallarna. Inte så 
illa så här i början av sommaren 
och i slutet av skolterminen. Om 
nu någon trodde att det inte blev 
några nya rekord så har Ni fel. 
Några förstaplatser blev det och 
i övrigt fina resultat både 
individuellt och i lagkapp. Bra 
gjort. Efter hemkomsten till Visby 
kl 02.00 var det nog skönt att 
krypa ner i sin egen säng. 

Förresten så gick tävlingen 
utomhus i en 50-metersbassäng.  

 
 

Läger i Getinge 5-12.8.06 

Getinge, i närheten av 
Halmstad, som ligger ganska 
långt söderut i vårt avlånga land, 
var platsen för årets läger. 23 st,  
inklusive tränare, låg på läger    
(-låg på läger?) under en vecka i 
augusti. Kan det vara så att 
simmarna tycker att det är skönt 
att komma ifrån mamma och 
pappa en tid, eller är det något 
annat som lockar? Jag tror på 
det senare. 13 pass (inte sådana 
som man har när man reser 

utomlands) avverkade gänget 
från WSS och Hemse under 
ledning av slavdrivarna Jonas, 
Johan och Kerstin. Tufft, men 
roligt, tyckte de flesta. Maten 
som är lika vanlig att prata om 
som om vädret, var det som 
vanligt delade meningar om. Alla 
fick i alla fall vad som behövdes, 
både i mat- och träningsväg. 

 

Höstpers och Lång-DM i 
Hemse 17.9.06 

Det kan nog betecknas som 
en pärs (pers) att simma 1500 
DM. 

130 starter gjorde de 28 
startande. Sju tjejer och sex 
killar tog sig fram och tillbaka ett 
antal gånger för att uppnå de 
regelrätta metrarna i Lååång-
DM-grenarna. Hur många som 
startade i Höstpers får Ni själva 
räkna ut. Nämnas kan, Adam 
Jakobsson som slog ett 10 år 
gammalt gotlandsrekord. Rekor-
det var i ryggsim, från år 1997 
och innehades då av Fredrik 
Kurki, Hemse. 

De långa DM-titlarna gick till 
Angelica resp Johnny. Båda 
med efternamnet Allestad. 

Alla i övrigt skötte sig bra med 
många personliga rekord med 
sig i bagaget hem. Några fen-
simmare hade även sökt sig till 
Hemse, vilket var kul. 

 

Solberga Open  7-8.10.06 

Hoppas Ni förstår att denna 
tävling går av stapeln i Sol-
bergabadet i Visby. Det är den 
enda simtävlingen på ön där det 
är inbjudna simklubbar från 
fastlandet. En stor, fin och trevlig 
tävling som vi är stolta över. 
Skrytsamt, eller hur? Det är bara 
att konstatera att vi är så bra och 
kan kosta på oss att ge alla 
inblandade beröm. 

 
 
 
 

Solberga Open – ett evenemang inom 
Idrottens Ö 

 
Solberga Open lockade år 

2006 hela 165 deltagare från när 
och fjärran. Inte från När (en 
socken belägen någonstans på 
Gotland). Kaanans SS, Hvet-
landa SS, Ösmo SS, Skuru IK, 
Saltsjöbadens IF, Simklubben 
Ena, Hemse BK Sim och sist 
men inte minst vi själva, WSS, 
kämpade under två dagar om 
medaljerna. 

WSS:arna satte 43 personliga 
rekord och inte mindre än fyra 
gotlandsrekord. Så skall det se 
ut. Femton gånger stod en av de 
våra överst på prispallen, 
förutom tre lagkappssegrar. Här 
visar man ingen hänsyn till våra 
gäster, utan man plockar hem så 
många medaljer som det bara 
går. 

Stort tack till alla som hjälpte 
till att genomföra denna tävling. 
Det gäller de som fixade med 
frukost och lunch, disk, recep-
ion, kaffekokning, alla funktio-
närer samt de som såg till att 
fastlänningarna blev hämta-
de/lämnade på hamnen. 

 

SUM-SIM i Haninge      
21-22.10.06 

Svenska Ungdomsmästerska-
pen i Simning eller SUM-SIM. 
Kvalificerade för SUM-SIM 2006 
var simmare födda 1990 eller 
senare med en tid bland de 21 
bästa i en simgren inom varje 
region. Gotland tillhör Stock-
holm. SUM-SIM avgörs samtidigt 
på 8 platser i Sverige. De 14 
bästa simmarna i Sverige går 
vidare till riksfinalen. 2006 av-
gjordes regionsfinalen för WSS-
simmarna i Haninge simhall. 
Kvalificerade att deltaga från 
WSS var Helen N, Emma S, 
Stina J och Adam S, bra gjort. 
Bonnie Cuthbert var med på sin 
första fastlandsresa som ny 
tränare i WSS.  

Vår resa påbörjades den 20 
oktober i Visby med hyrbil från 
Mickes Biluthyrning. Båtresa och 
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boende hade Leif S i vanlig 
ordning bokat på ett föredömligt 
sätt. Boende denna gång var på 
hotell med riktig hotellfrukost. 
Lite omväxling till det normala 
med luftmadrass i skolsal.  

Resultatmässigt lyckades 
ingen av våra simmare tränga 
sig in bland de sexton som gick 
till riksfinal, trots flera personliga 
rekord.  

Tränare Bonnie var mer än 
nöjd med simmarnas insatser. 

 Hans Juhlin 
 

DM i Solbergabadet, 
Visby 28-29.10.06 

Solbergabadet, vår hemma-
bassäng lockade 32 WSS:are 
och 8 från HBK till DM:et, sista 
helgen i oktober. Bra siffra. 106 
personliga rekord på 144 indi-
viduella starter. Visst är det 
imponerande? Sex gotlands-
rekord kunde vi rapportera om till 
alla, både intresserade och icke 
intresserade. Förutom ära och 
berömmelse fick ettan, tvåan 
och trean DM-plaketter i varje 
gren Det är något att visa upp för 
barnbarnen längre fram. 

 

Aquarapid i Stockholm   
10-12.11.06 

Aqua (svårt ord) –rapid, men 
bra tävling. Så tycker våra kära 
simmare, vad vi kan förstå. Som 
Ni förstår är det en tävling med 
väldigt många deltagare. Det är 
fullt drag i två och en halv dag. 
21 tappra simmare från WSS 
fick känna på hetluften i 
Eriksdalsbadet. Bra resultat, 
vilket är en prestation i sig, efter 
två nätter på ett hårt ligg-
underlag men, är man viking så 
är man. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sjöhästen i Hemse 
19.11.06 

En häftig tävling för de yngre. 
49 små (förlåt) simmare från 
WSS åkte de fem milen till 
sudermetropolen Hemse för att 
mäta sig  med 25 unga och 
tappra från HBK.  De som bar 
WSS logo på sina kläder 
startade 44 gånger individuellt. 
Sex lagkapper hann man också 
med. Det är så himla skönt med 
de här små liven. ”Vad skall jag 
simma nu?”, undrar en liten kille 
på startpallen. Jag säger att det 
är 25 m fritt. ”Jo, det går säkert 
bra, men jag har så jävla svårt 
med kicken”. Vad säger man? 
Full fart framåt så går det bra. 

 

Juldoppet i 
Solbergabadet 10.12.06 

Den 10 december är det 
kanske tidigt att ta ett juldopp, 
men skall man bli ren till jul så är 
det lika bra att börja i tid. Denna 
tävling är lite speciell. Alla måste 
simma 25 m fritt. Sedan kan vad 
som helst hända. Tävlings-
ledningen håller simmarna på 
halster tills den avslutande 
finalen skall genomföras. De 20 
bästa från frisimssträckan, 25 m, 
togs ut till avslutningslagkappen. 
Mixade lag simmade 4x25 meter 
fritt. Segrade gjorde laget med 
Daniel Cederqvist, Nanny 
Gahm-Strage, Anna Stenegärd 
och Anders Ljungqvist. Det blev 
ett lyckat och bra drag i vattnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nu, som så många gånger 

tidigare under året, slog våra 
simmare nya gotlandsrekord. 
Redan i första grenen slog Adam 
J till med tiden 11.47 på 50 fritt. 
Grattis! Vi behövde inte vänta 
länge innan nästa rekord kom. I 
gren fem kunde inte Daniel hålla 
igen, utan tog sig fram på tiden 
31.62. Sträckan var 50 m bröst. 
Grattis även till Daniel. Vilka var 
det då som simmade. Jo, inte 
mindre än 47 WSS:are och 11 st 
HBK:are. 236 starter inbringade 
93 personliga rekord. Grattis till 
alla och en god jul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grand Prix 1 i Västerås 
16.12.06 

Tro inte att Juldoppet var 
avslut på simåret 2006. Den 16 
december drog Adam J, Daniel 
och Johnny iväg till Västerås för 
att simma i GP. De missade 
därmed lucia på badet här 
hemma. GP är stort, som 
namnet antyder. Adam fixade tre 
gotlandsrekord. Daniel lyckades 
få ett gotlandsrekord. Johnny 
lyckades även att plocka några 
egna rekord. ”De tre muske-
törerna” gjorde mycket bra ifrån 
sig. Bra gjort killar. Det hela 
utspelade sig i en 50-meters-
bassäng, vilket inte förringar 
deras insatser, om nu någon 
trodde det. 
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DISTRIKTSMÄSTARE 2006 
 
 

DAMER    
50 fritt Stina Juhlin WSS 30.47    
100 fritt Carin Andersson HBK 1.05.33 
200 fritt -   
400 fritt -   
800 fritt Angelica Allestad WSS 9.57.48 
1500  fritt -    
4x50    fritt Nanny Gahm-Strage, Ellinor Nygren,  
  Sofie Ekelöf, Carin Andersson HBK 2.11.19 
4x10   fritt     Anna Paulsen, Johanna Pettersson, 
  Teresa Lindqvist, Emma Sohlin WSS 4.44.18 
4x200 fritt -  
50 bröst Anna Paulsen WSS 41.41 
100 bröst Anna Paulsen WSS 1.29.74 
200 bröst Anna Paulsen WSS 3.14.23 
50 rygg Emma Sohlin WSS 34.73 
100 rygg Stina Juhlin WSS 1.14.60 
200 rygg Stina Juhlin WSS 2.41.79 
50 fjäril Emma Sohlin WSS 32.20 
100 fjäril Nanny Gahm-Strage HBK 1.16.14 
200 fjäril -   
100 medley Emma Sohlin WSS 1.16.04 
200 medley Emma Sohlin WSS 2.43.25 
400 medley -   
4x50 medley Johanna Pettersson, Anna Paulsen,  
  Emma Sohlin, Sofia Oscarsson WSS 2.25.28 
4x100 medley Stina Juhlin, Teresa Lindqvist,  
  Emma Sohlin, Caroline Krook WSS 5.27.75 

 
 
HERRAR 
50 fritt Adam Jakobsson WSS 24.44 
100 fritt Adam Jakobsson WSS 53.69 
200 fritt Johnny Allestad WSS 2.01.02 
400 fritt Johnny Allestad WSS 4.18.47 
1500 fritt Johnny Allestad WSS 18.44.52 
4x50 fritt Adam Jakobsson, Daniel  
  Cederqvist, Johnny Allestad,  
  Jonas Persson WSS 1.39.22 
4x100 fritt Daniel Cederqvist, Jonas  
  Persson, Johnny Allestad,  
  Adam Jakobsson WSS 3.42.03 
4x200 fritt Adam Jakobsson, Daniel  
  Cederqvist, Jonas Persson,  
  Johnny Allestad WSS 8.09.20 
50 bröst Daniel Cederqvist WSS 31.70 
100 bröst Daniel Cederqvist WSS 1.09.00 
200 bröst Daniel Cederqvist WSS 2.35.71 
50 rygg Adam Jakobsson WSS 29.07 
100 rygg Johnny Allestad WSS 1.04.65 
200 rygg Adam Jakobsson WSS 2.22.00 
50 fjäril Adam Jakobsson WSS 27.10 
100 fjäril Adam Jakobsson WSS 1.03.49 
200 fjäril - 
100 medley Adam Jakobsson WSS 1.01.71 
200 medley Adam Jakobsson WSS 2.22.56 
400 medley Johnny Allestad WSS 5.09.91 
4x50 medley Johnny Allestad, Daniel  
  Cederqvist, Adam Jakobsson,  
  Jonas Persson WSS 1.54.09 
4x100 medley Johnny Allestad, Daniel  
  Cederqvist, Adam Jakobsson,  
  Jonas Persson WSS 4.12.24 

NYA DISTRIKTSREKORD 2006  
 
 

25 METERS BANA 
50  bröst H 060219 Daniel Cederqvist WSS 32.08 
50  bröst H  060422 Daniel Cederqvist WSS 31.73 
50  rygg H 060917 Adam Jakobsson WSS 29.50 
100 bröst H 061007 Daniel Cederqvist WSS 1.08.74 
100  fjäril H 061007 Adam Jakobsson WSS 59.82 
50 fritt H 061007 Adam Jakobsson WSS 24.37 
100  fritt H 061008 Adam Jakobsson WSS 53.32 
50 rygg H 061028 Adam Jakobsson WSS 29.07 
50  bröst H 061028 Daniel Cederqvist WSS 31.70 
4x100 medley H 061028 Johnny Allestad,  
    Daniel Cederqvist,  
    Adam Jakobsson,  
    Jonas Persson WSS 4.12.24 
4x50 medley H 061029 Johnny Allestad,  
    Daniel Cederqvist,  
    Adam Jakobsson,  
    Jonas Persson WSS 1.54.09 
4x50 fritt H 061029 Adam Jakobsson,  
    Daniel Cederqvist,  
    Johnny Allestad, 
    Jonas Persson WSS 1.39.22 
4x200 fritt H 061029 Adam Jakobsson,  
    Daniel Cederqvist,  
    Jonas Persson, 
    Johnny Allestad WSS 8.09.20 
100 bröst H 061111 Daniel Cederqvist WSS 1.07.97 
25 fritt H 061210 Adam Jakobsson WSS 11.47 
50 bröst H 061210 Daniel Cederqvist WSS 31.62 

 
 

50 METERS BANA 
50 rygg H 060513 Adam Jakobsson WSS 30.67 
50 bröst H 060611 Daniel Cederqvist WSS 32.42 
4x100  fritt H 060612 Daniel Cederqvist,  
    Adam Stumle,  
    Johnny Allestad,  
    Adam Jakobsson WSS 3.55.10 
100 fritt H 061216 Adam Jakobsson WSS 55.07 
50 fjäril H 061216 Adam Jakobsson WSS 27.33 
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           WISBY SIMSÄLLSKAP       KLUBBREKORD 2006 

                HERRAR  25-metersbana 
25 m fritt 061210 Adam Jakobsson DR 11.47 
50 m fritt 061007 Adam Jakobsson DR 24.37 
100 m fritt 061008 Adam Jakobsson DR 53.32 
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 061029 Adam Jakobsson, Daniel Cederqvist, 

Johnny Allestad, Jonas Persson 
DR 1.39.22 

4x100 m fritt 990701 Fredrik Persson, Magnus Nordström, 
Håkan Hansson, Mårten Hansson 

DR 3.41.69 

4x200 m  fritt 061029 Adam Jakobsson, Daniel Cederqvist, 
Jonas Persson, Johnny Allestad 

DR 8.09.20 

50 m bröst 061210 Daniel Cederqvist DR 31.62 
100 m bröst 061111 Daniel Cederqvist DR 1.07.97 
200 m bröst 030703 Jonas Persson DR 2.31.33 
50 m  rygg 061028 Adam Jakobsson DR 29.07 
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 061007 Adam Jakobsson DR 59.82 
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 061029 Johnny Allestad, Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson, Jonas Persson 
DR 1.54.09 

4x100 m medley 061028 Johnny Allestad, Daniel Cederqvist, 
Adam Jakobsson, Jonas Persson 

DR 4.12.24 

                
                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 
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GOTLANDSREKORD, KORT BANA, DAMER, 2006-12-31 
 

25 m  fritt 961221 Jenny Ellebring WSS 12.84 
50 m fritt 020929 Ida Sandin WSS 27.50 
100 m fritt 020421 Ida Sandin WSS 59.46 
200 m fritt 050424 Ida Sandin WSS 2.06.45 
400 m fritt 031117 Ida Sandin WSS 4.27.09 
800 m fritt 050423 Ida Sandin WSS 9.11.19 
1500 m fritt 030222 Petra Allestad WSS 17.45.29 
4x50 m fritt 990628 Maria Larsson, Maria Funck, 

Jenny Ellebring, Elin Funck 
Team G 1.53.03 

4x100 m fritt 010318 Petra Allestad, Angelica Allestad, 
Maria Larsson, Ida Sandin 

Team G 4.10.38 

4x200 m fritt 980509 Irini Tsakalou, Jennie Hammarström, 
Jenny Ellebring, Tove Thuresson 

WSS 9.10.91 

50 m bröst 960120 Jenny Hallberg HBK 34.41 
100 m bröst 030315 Ida Sandin WSS 1.13.53 
200 m bröst 050424 Ida Sandin WSS 2.38.83 
50 m rygg 041121 Petra Allestad WSS 31.32 
100 m rygg 050712 Ida Sandin WSS 1.04.60 
200 m rygg 050312 Ida Sandin WSS 2.18.24 
50 m fjäril 040314 Ida Sandin WSS 29.57 
100 m fjäril 040311 Ida Sandin WSS 1.05.29 
200 m fjäril 041121 Ida Sandin WSS 2.18.49 
100 m medley 040312 Ida Sandin WSS 1.03.93 
200 m medley 050313 Ida Sandin WSS 2.16.39 
400 m  medley 050310 Ida Sandin WSS 4.48.14 
4x50 m medley 970701 Linda Persson, Jenny Ellebring, 

Tove Thuresson, Elin Funck 
Team G 2.09.73 

4x100 m medley 000325 Petra Allestad, Ida Sandin, 
Marlene Claesson, Maria Funck 

Team G 4.42.57 

 
 
 
 
 
 
 

GOTLANDSREKORD, LÅNG BANA, DAMER, 2006-12-31 
 

50 m fritt 030517 Ida Sandin WSS 28.45 
100 m fritt 020706 Ida Sandin WSS 1.00.78 
200 m fritt 030609 Ida Sandin WSS 2.13.99 
400 m  fritt 050528 Ida Sandin WSS 4.36.11 
800 m fritt 050521 Ida Sandin WSS 9.29.33 
1500 m  fritt 750725 Madeleine Andrée RIF 21.00.00 
4x50 m  fritt 971101 Tove Thuresson, Maria Funck, 

Jenny Ellebring, Elin Funck 
Team G 1.56.88 

4x100 m fritt 980701 Maria Funck, Petra Allestad, 
Maria Larsson, Irini Tsakalou 

Team G 4.19.20 

4x200 m fritt 760619 Madeleine Andrée, Helén Engström, 
Liz Thomasson, Susanne Johansson 

RIF 9.57.20 

50 m bröst 960421 Jenny Hallberg HBK 35.51 
100 m bröst 030607 Ida Sandin WSS 1.16.68 
200 m  bröst 050522 Ida Sandin WSS 2.45.96 
50 m rygg 040515 Ida Sandin WSS 32.57 
100 m rygg 041114 Petra Allestad WSS 1.05.40 
200 m rygg 030630 Petra Allestad WSS 2.28.00 
50 m fjäril 030629 Ida Sandin WSS 30.73 
100 m fjäril 030609 Ida Sandin WSS 1.06.80 
200 m fjäril 040714 Ida Sandin WSS 2.21.73 
200 m medley 050521 Ida Sandin WSS 2.21.04 
400 m medley 050522 Ida Sandin WSS 4.59.19 
4x50 m medley 961025 Linda Persson, Jenny Hallberg, 

Tove Thuresson, Jenny Ellebring 
Team G 2.14.07 

4x100 m medley 980630 Maria Funck, Jennie Hammarström, 
Marlene Claesson, Irini Tsakalou 

Team G         4.55.52 
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GOTLANDSREKORD, KORT BANA, HERRAR, 2006-12-31 
 

25 m fritt 061210 Adam Jakobsson WSS 11.47 
50 m fritt 061007 Adam Jakobsson WSS 24.37 
100 m fritt 061008 Adam Jakobsson WSS 53.32 
200 m  fritt 860413 Tord Thuresson WSS 1.56.75 
400 m  fritt 861101 Tord Thuresson WSS 4.11.64 
800 m fritt 860222 Tord Thuresson WSS 8.40.50 
1500 m fritt 860214 Tord Thuresson WSS 16.33.95 
4x50 m fritt 061029 Adam Jakobsson, Daniel Cederqvist, 

Johnny Allestad, Jonas Persson 
WSS 1.39.22 

 
4x100 m  fritt 990701 Fredrik Persson, Magnus Nordström, 

Håkan Hansson, Mårten Hansson 
WSS 3.41.69 

4x200 m fritt 061029 Adam Jakobsson, Daniel Cederqvist, 
Jonas Persson, Johnny Allestad 

WSS 8.09.20 

50 m bröst 061210 Daniel Cederqvist WSS 31.62 
100 m  bröst 061111 Daniel Cederqvist WSS 1.07.97 
200 m bröst 030703 Jonas Persson WSS 2.31.33 
50 m  rygg 061028 Adam Jakobsson WSS 29.07 
100 m rygg 030323 Jonas Persson WSS 1.03.30 
200 m rygg 860201 Johan Rydqvist WSS 2.17.31 
50 m fjäril 931203 Johan Karlsson WSS 26.88 
100 m fjäril 061007 Adam Jakobsson WSS 59.82 
200 m fjäril 860412 Tord Thuresson WSS 2.11.39 
100 m medley 021215 Jonas Persson WSS 1.01.43 
200 m medley 030313 Jonas Persson WSS 2.12.60 
400 m medley 860125 Tord Thuresson WSS 4.40.29 
4x50 m medley 061029 Johnny Allestad, Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson, Jonas Persson 
WSS 1.54.09 

4x100 m medley 061028 Johnny Allestad,  Daniel Cederqvist, 
Adam Jakobsson, Jonas Persson 

WSS 4.12.24 

 
 

GOTLANDSREKORD, LÅNG BANA, HERRAR, 2006-12-31 
 

50 m fritt 941106 Fredrik Ellebring WSS 25.61 
100 m fritt 061216 Adam Jakobsson WSS 55.07 
200 m fritt 851201 Tord Thuresson WSS 2.02.57 
400 m fritt 860504 Tord Thuresson WSS 4.22.10 
800 m fritt 860705 Tord Thuresson WSS 8.58.92 
1500 m fritt 860705 Tord Thuresson WSS 16.47.62 
4x50 m fritt 981031 Håkan Hansson, Patrik Persson, 

Fredrik Persson, Mårten Hansson 
WSS 1.45.42 

4x100 m  fritt 060612 Daniel Cederqvist, Adam Stumle, 
Johnny Allestad, Adam Jakobsson 

WSS 3.55.10 

4x200 m fritt 670802 Kaj Larsson, Anders Gustafsson, 
Roland Pettersson, Tord Larsson 

WSS 9.14.30 

50 m bröst 060611 Daniel Cederqvist WSS 32.42 
100 m bröst 780326 Dan Thomsson RIF 1.11.60 
200 m bröst 840601 Dan Thomsson RIF 2.40.00 
50 m rygg 060513 Adam Jakobsson WSS 30.67 
100 m rygg 870803 Johan Rydqvist WSS 1.05.47 
200 m rygg 870804 Johan Rydqvist WSS 2.21.59 
50 m fjäril 061216 Adam Jakobsson WSS 27.33 
100 m  fjäril 941105 Fredrik Ellebring WSS 1.01.00 
200 m  fjäril 870803 Tord Thuresson WSS 2.15.84 
200 m medley 860601 Tord Thuresson WSS 2.19.23 
400 m medley 860704 Tord Thuresson WSS 4.49.33 
4x50 m medley 931106 David Scholander, Fredrik Ellebring, 

Magnus Nordström, Johan Karlsson 
WSS 2.02.02 

4x100 m  medley 730819 Ola Sigalit, Nils-Erik Thudén, 
Mats Rodebjer, Lars Andersson 

WSS 4.41.20 
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Tävlingskostnader 2006 
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Enduro (En-du-ró) 

På tal om stora händelser på 
Gotland, så får vi nog räkna 
Gotland Grand National till en 
sådan. År efter år kommer de i 
stora mängder till ön för att ta sig 
runt ett antal varv på ett, i många 
fall, lerigt Tofta skjutfält. Är det 
stora saker som sker så försöker 
vi (WSS) hänga på. Här gäller 
det att synas och höras. Om inte 
det sker så finns man inte, i alla 
fall inte lika mycket. Vår stora 
uppgift är, som många känner till 
vid det här laget, att se till att 
åkarna kan visa upp sig rena 
och fräscha inför kvällens 
begivenheter. Ett kollektivt 
badande i Solbergabadet är ett 
mycket uppskattat inslag i 
gotlandsvistelsen. Vi känner oss 
ganska nöjda med resultatet. 
Närmare 300 skitiga enduro-
åkare deltog i vår gemenskap. 
Tänk att bara vanligt vatten kan 
få människan att må bra. Lite 
småkrämpor har en del, men 
ingen klagar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försäljning 

Lördagar och söndagar under 
vår- och höstterminen är oftast 
uppbokade på badet. Vi är några 
tappra som är där och servar 
med försäljning av simmärken, 
simglasögon, kaffe, glass mm 
samt måste man svara i telefon 
när man meddelar återbud, är 
sjuk eller kanske har annat för 
sig. Vi är inte så många, men 
hoppas på att någon till kanske 
kan hjälpa till någon gång. Tack 
till Er som ställer upp. 

Elsie 
 

Bingolotto 

Tänk, att det alltid skall tjatas 
om Bingolotter. Vi kan bara 
konstatera att det ger bra pengar 
till klubben, om bara fler 
engagerade sig i försäljningen 
av dessa av så många, förhat-
liga lotter. Vi kan bara ägna en 
tacksamhetens tanke till de som 
trots motgångar i försäljningen 
inte gett upp. Många lotter små, 
blir snart en stor depå (med 
pengar). Tack till Eva som 
kämpar på med att hämta, dela 
ut och redovisa lotter varje 
vecka. 

 

Simmärken 

Mamma, pappa jag vill ha alla 
simmärken, helst nu. Känner Ni 
föräldrar igen Er? Klart att Ni 
skall få dessa märken, men Ni 
måste klara kraven som finns för 
att erhålla dem. Det som är bra 
med märkena, är att man måste 
träna på de prov som är 
uppsatta. På köpet får man 
kunskap och erfarenhet av 
simning och livräddning. Här är 
det inte bara ära och 
berömmelse som gäller. En 
annan, inte oväsentlig sak är, att 
det ger pengar i kassakistan. Se 
till att alla blir ”simmärkta”. För-
resten, utmana Era föräldrar i 
simmärkestagningar. Full fart till 
simhallen så fort Ni är lediga. 

 

Loppis 

Vi har de senaste åren legat 
lite lågt när det gäller loppis. Då 
menar jag loppis där det finns en 
massa prylar som man måste 
ha. Vi har däremot förmedlat ett 
inte ringa antal böcker till många 
intressenter. På våra ”bok-
loppisar” har vi kunnat erbjuda 
böcker av alla de slag man kan 
tänka sig. Många böcker blir det 
när generösa givare kommer 
släpande med sina överfyllda 
kassar. Vi tackar för bidragen, 

men vi måste erkänna att vi 
säljer denna litteratur vidare till 
hugade spekulanter. Som Ni 
förstår så är vi inte otacksamma 
för bidrag, men en såld bok ger 
oss pengar. Till saken hör att vi 
älskar pengar. 

 
 
 
 
 

 

Solbergabadet 

Jag tror inte, att det finns 
någon gotlänning som inte hört 
talas om Solbergabadet. Om det 
mot förmodan skulle vara på 
detta viset, så kan vi upplysa om 
att det är vårt andra hem. Ibland 
tror jag att det är ett första hem 
för en del. Många av simmarna 
tillbringar 7-8 pass varje vecka i 
denna arena. Vi kan bara dra 
slutsatsen, att vi trivs där och 
passar då på att tacka perso-
nalen i nämnda bad för ett gott 
samarbete. Jag undrar vad som 
händer när inte Solbergabadet 
tar emot oss med öppen famn 
längre. Det dyker upp med 
jämna (eller ojämna) mellanrum 
en diskussion om ett nytt bad. 
Här gäller det att vara på tårna 
eller vad det heter, så vi kan 
påverka beslutsfattarna när det 
blir dags. Vi har onekligen en 
otrolig massa erfarenhet av 
vatten. Tänk alla timmar, år, 
simmare och allt annat som har 
någon form av koppling dit. 

 

Avslutning 
”smågrupperna” 

Till våravslutningen den 20 
maj vid klubbstugan fick för-
äldrarna vara lite aktiva. De 
ombads ta med sig kubbspel, 
bochia el liknande spel och delta 
i aktiviteterna tillsammans med 
barnen. Barnen fick saft och korv 
och föräldrarna fick kaffe. 
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Familjen Andersson-Östergren, 
som skulle flytta  till fastlandet, 
avtackades för sitt arbete med 
barn och styrelse. Efter att trä-
narna fått välförtjänta present-
kort som uppmuntran för sitt 
arbete och barnen fått diplom så 
var det dags att gå hem och 
förhoppningsvis ha ett skönt 
sommarlov. 

Elsie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utomhusbaden 

Baden-Baden eller som vi 
säger Melonen och Terra Nova. 
Dessa bad som ligger i Visby, 
arrenderar vi, som känt är, av 
Gotlandshem. Detta samarbete 
har pågått ett 10-tal år och är 
mycket fruktsamt, om man ser 
på vad det ger. Pengar på 
kistbotten och arbete för ett 
flertal av våra ungdomar 
sommartid. Där bedriver vi sim-
skolor och ser till att bad-
gästerna trivs i uppvärmda 
bassänger. Ett uppskattat arran-
gemang, det finns ju så mycket 
alger och andra mystiska ting i 
våra badvatten runt Gotland som 
påverkar oss. För att det hela 
skall bli bra måste man ha 
duktiga badvakter och övrig 
personal. Nu har vi det och vi 
tackar våra härliga ungdomar för 
deras insatser. Vatten är en 
mycket bra uppfinning som 
dessutom är livsviktig. 

 

Klubbstugan 

Så har det äntligen hänt. Ny 
takpapp på ladan. Ett gäng (två-
tre stycken) har sett till att ladan 
håller tätt från nedfall från ovan. 
Nedfallet som besvärat oss mest 

är något som av meteorologerna 
kallas regn. Av erfarenhet, så vet 
vi att ett litet, litet hål i taket kan 
orsaka en stor, stor skada. Vad 
som också är positivt är att 
pappen ligger kvar, trots hårda 
höstvindar.  

”Stugan”, som den heter i 
folkmun, används mer och mer 
av andra icke WSS:are. Det är 
mycket bra. 

När sommaren inträder på vår 
ö, så kommer de från andra 
sidan (inte baksidan) och gästar 
(inte våldgästar) och belägrar 
”Pensionat Kärringen”. Alla är 
nöjda, gästerna som får bo så 
nära paradiset och vi som tjänar 
en massa klöver till WSS. På tal 
om klöver, så finns de även i det 
gröna fält som omger den 
vitkalkade lilla kåken med adress 
Visborgsgatan 48. Ja inte bara 
klöver förstås, utan en hel del 
mossa också. Men grönt är det. 
Green, green grass of home ….. 

 
 
 
 
 
 
 

Julmarknad – Lucia 

Den 16 december på för-
middagen hade vi som vanligt 
vår försäljning i stugan. Där 
bjöds även gästerna på kaffe. 
Simmarna hade vid en pyssel-
kväll tillverkat bl.a. dörrkransar 
som såldes. Julgranar börjar bli 
en bristvara, vi fick 100 st till 
försäljning och de flesta gick åt 
under förmiddagen. De få som 
blev kvar såldes fram till jul. 
Kjellis sålde Gotlandica-böcker i 
ladan. 

På eftermiddagen var det 
samling på badet. Där blev det 
utdelning av vandringspriser och 
andra priser. Simmarna i de 
olika grupperna fick visa upp vad 
de hade lärt sig under året, 
gällde främst de yngsta. De 
äldre hade bl.a. en uppvisning 
med James Bond-tema. 

I pausen underhöll Krister 
Dahlström på gitarr medan man 
passade på att hämta kaffe. 

Så småningom var det då 
dags för lucia med sitt tåg att 
skrida in. De var i år cirka 40 
stycken och det lät jättebra när 
de sjöng. Dessförinnan sjöng 
även i år Elin Karlsson solo. Nytt 
för i år var att vi fick låna en 
träbåt av SLS (i stället för flaket). 
I båten fick en liten lucia, tärna 
och tomte plats.  

Lucior var Anna Paulsen och 
Annie Engström. 

Susanne Rosengren och Elsie 
höll i själva luciaträningen och 
Kjell Gardarfve spelade gitarr, 
som han nu har gjort ett antal år. 

Tack till alla som har skänkt 
grejer till försäljningen och på 
annat sätt hjälpt till så att vi har 
kunnat genomföra detta även i 
år. 

Elsie 
 

Dataansvarig 

Det kan väl inte vara så svårt 
med data. Bara trycka på en 
knapp och så kommer en färdig 
produkt! Inget kan vara mer fel. 
Du måste kunna hantera dessa 
maskiner (förr hette det 
datamaskiner) och de som i 
första hand hjälper oss i 
knappningskonsten är Crister, 
Hans och Elsie. I WSS finns det 
en uppgift för alla, det är bara att 
ställa sig i kö för att anmäla sitt 
intresse. 

En knapptryckning betyder så 
mycket. Knapp(t) man tror det! 
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Utmärkelser 

Man behöver inte utmärka sig för att få en utmärkelse. Det är helt ok om man 
bara på ett enkelt och försynt sätt ser till att hålla hjulen igång. Ett hjul eller en jul 
(beroende på stavning) räcker för att hålla igång det hela. 

Hans Juhlin (jag tror han är Hans med alla) erhöll för år 2005 femhundra kronor 
i välförtjänta pengar samt fick sitt namn inristat i den silverpokal som bär namnet 
”William Holmgrens minne”. Gotlands Simförbund står för denna utmärkelse. 

2006 var året då två av våra medlemmar erhöll utmärkelsen hedersmedlem, 
tillika titeln hedersledamot. De två som fick dessa hedersbetygelser var Eva 
Sandin och Crister Persson. Båda har under många år varit en ryggrad i klubben. 
Stort grattis till Er båda för Ert engagemang och hoppas att Ni även 
fortsättningsvis  ser till att skutan håller rätt kurs. 

Alla Ni som inte handgripligen blir påhängda medaljer och andra utmärkelser 
skall veta att utan er inget Wisby Simsällskap. Alla behövs så därför ett välment 
stort tack. 

Det finns ytterligare några som blivit extra uppskattade och vem det är kan Ni 
läsa om på  annan plats i denna skrift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRATTIS 
ALLA 
FRÅN 
WSS 

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 en 
gång per år  för erhållande av kommunalt och statligt aktivitetsstöd. 
Om samtycke ej ges, vänligen meddela föreningen detta. 
 

Gotlands Idrottshistoriska förening 

Vad har nu WSS med detta att göra? Jo, vi är medlemmar i denna 
förening som enligt första paragrafen har som främsta syfte enligt 
följande: 

Gotlands Idrottshistoriska förening skall, enligt dessa stadgar och 
Sveriges Idrottshistoriska förening, verka för, att dokumentera, 
arkivera och forska inom den gotländska idrottsrörelsen och dess 
utveckling. Verka för, att idrottens historia kan visas upp i form av 
utställningar och föredrag samt att det på sikt tillskapas ett 
idrottsmuséum. 

Bli medlem Du också, det kostar bara 100:-/år och bankgirot är 
5599-1111. Enkelt eller hur? 
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     Utdelade vandringspriser mm 2006 
 

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 Anna Paulsen 
Niclas Högberg 
 

Juniwiks vp  
”Bästa allround- 
simmare” 

Den pojke eller flicka, som  
under året haft de största  
framgångarna i DM och i övr 
tävlingar på Gotland och i 
samtliga simsätt. 

Pokal 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 Sara Nyberg 

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 
 

Adam Jakobsson 

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 Anna Paulsen 
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 röstsedlar bland 
samtliga simmare i tävlings-
grupperna. 

Pokal Johanna Pettersson 
Daniel Cederqvist 
 

WSS uppmuntringspris 
”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 
goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Britt-Marie Petersson 

 

        Dessutom har Eva Sandin och Crister Persson utsetts till Hedersmedlemmar tillika Hedersledamöter i WSS. 
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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 ombesörjes 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsavgifter för år 2007 
 

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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Wisby Simsällskaps riktlinjer  

för uppflyttning i barn- och ungdomsgrupperna. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Målen kan variera något i de olika grupperna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1 
Mål: Simma 25 m valfritt simsätt med teknik. 

Simmärke: Silverfisken. 

 

Sim 2 
Mål: Simma minst två simsätt 50 m. Dyk från kant. 

 

Sim 3-4 
Mål: Simma minst två simsätt 100 m. Startdyk. Öva på ett tredje simsätt. 

 

Rygg 1-2 
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 

 
Kan någon förklara för mig varför det är så svårt att få till ett slutord som gör att alla känner sig 

delaktiga. Man kan ju bara tacka alla som på något sätt hjälpt till att föra fina traditioner vidare. 
Alla simmare, tränare, föräldrar och resten av befolkningen har del i framgångarna. Wisby 
Simsällskap har åter hållit sig framme, många fina resultat, många nya medlemmar och många 
härliga stunder i bassängerna. 

 
Vi har återigen en tränare som kommer utifrån. Bonnie Cuthbert har sin hemvist i Canada och 

hjälper oss ett tag framöver. Vi får passa på att tacka Jonas Persson och Johan Törngren som i 
avsaknad av en ordinarie tränare, tillsammans med alla övriga tränare och ledare, gjort ett bra 
jobb. 

 
Styrelsen vill med detta framföra att vi är stolta och glada över Er alla och vill härmed tacka för 

det gångna året. Nu följer ett nytt år med nya utmaningar. 
 
 
 
 
 

Kjellåke Nordström 
Ordförande 

 
 

Leif Söderdahl Kerstin Hopkins Pettersson 
 
 
 
Hans Juhlin Susanne Markvardsén 
 
 
 
Gunnar Sohlin Michael Jones 
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Balansrapport 

Räkenskapsår 0601-0612 
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Resultatrapport 

Räkenskapsår 0601-0612 
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Revisionsberättelse 
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Verksamhetsplan 2007 
 

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. Se organisation sid. 2. 

 

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. WSS 
målsättning är att man även fortsättningsvis skall ha en anställd tränare på ¾ -tid. 

 

Träningsläger 

Vi planerar ett läger på Gotland under år 2007. Om allt går vägen så kommer det att förläggas utomhus i en 50-
metersbassäng som är under uppförande i Roma, vid gamla sockerfabriken. Förläggning kommer att ske på 
Brukshotellet på samma ort. 

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. 

 

Motionsverksamhet 

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 

Uppsnyggning av köket i klubbstugan och måla ett inte alltför vackert staket, som omgärdar det lilla huset på 
Visborgsgatan 48, där vi huserar. 
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Övriga arrangemang 

 Bokloppis 

 Kanske dags att damma av ”Strandvandringen” 

 Endurobad 

 Jul- och luciamarknad med julgransförsäljning 

 Hålla vår webbsida levande tillsammans med Crister (han gör redan i dag ett gott jobb) 
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. Att med 
gemensamma krafter driva baden på ett proffsigt sätt med, i första hand, anställda ur egna led. 

 Se till att vi utbildar oss och deltar i de kurser och föreläsningar som kan höja vår kompetens på alla 
nivåer.  

 Funktionärsutbildningar 

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 2007 
 
Jan 13 Långa Pers  Visby 
Feb 1-4 JSM (25m)  Stockholm 
Feb 17 Korta Pers   Hemse 
Feb 22 GSIMF årsmöte  Visby 
Mars 7 WSS årsmöte  Visby 
Mars 14 HBK:sim årsmöte  Hemse 
Mars 4 Vårplasket yngre  Hemse 
Mars 10-11 Sollentuna sim  äldre Sollentuna 
Mars 17-18    Höglandsdoppet yngre Nässjö 
April 28-29 Järfälla nationella äldre Järfälla 
April 29 Valborgsdoppet yngre Visby 
Maj 25-27 Neptuniaden NWIG sim Stockholm 
Juni 8-10 Wella Cup äldre  Täby 
Juni 28.6-1.7 SumSim 50 m  Malmö 
Juli 30.6-7.7 Net West Island Games Rhodos 
Juli 25-29 Ute- SM/JSM (50m) Halmstad 
Aug V 32 Ev läger 50-metersbassäng!  Roma ! 
Sept 15 Lång DM + Perstävling Visby 
Okt 6-7 Solberga Open  Visby 
Okt 27-28 DM   Hemse 
Nov 10-11 Sum-Sim regionsfinal Stockholm 
Nov 16-18 Aqurapid International Stockholm 
Nov 25 Sjöhästen  Hemse 
Nov 22-25 Inne- SM (25m)  Jönköping 
Dec 8-9 Sum-Sim riks  Göteborg 
Dec 9 Juldoppet  Visby 
Dec 15 Lucia  Visby 
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      Visby Simstadion 


