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Förord 

 
När detta skrivs, så är det solsken ute och rapporterna om den varmaste vintern på 100 år (!?!) duggar tätt. Att 

skriva verksamhetsberättelse är inte alltid så lätt, även om det händer så otroligt mycket varje år som är värt att 
nedteckna. Tiden, ett ord som rymmer så mycket, men är svårt att få grepp om. Här, som i så många andra 
sammanhang, gäller det att använda den på bästa sätt. Det händer så mycket runt om som vi inte kan planera.  

Läs nedanstående och tänk efter. 
 
 
Majonäsburken och två koppar kaffe 
När saker och ting i Ditt liv nästan har blivit för 

mycket för Dig att hantera, när dygnets 24 timmar 
inte känns nog, kom ihåg majonnäsburken och två 
koppar kaffe: 

 
En professor stod inför sina filosofistudenter med 

några föremål på bordet framför sig. När lektionen 
började lyfte han under tystnad upp en mycket stor 
och tom majonnäsburk av glas och började fylla den 
upp till kanten med golfbollar.  

Han frågade sedan sina studenter om burken var 
full. Studenterna samtyckte till att den var det. Då 
lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde 
dem i burken. Han skakade den lätt. Småstenarna 
rullade ner i tomrummet mellan golfbollarna. 

Återigen frågade han studenterna om burken var 
full. De höll med om att den var det. Därefter lyfte 
professorn upp en ask med sand och hällde sanden i 
burken. Naturligtvis fyllde sanden upp resten av 
tomrummet.  

Han frågade ännu en gång om burken var full. 
Studenterna svarade med ett enhälligt ”ja”.  

Då lyfte professorn fram två koppar kaffe som stått 
under bordet och hällde hela deras innehåll i burken, 
vilket effektivt fyllde upp det återstående tomrum som 
kunde finnas kvar mellan sandkornen. Studenterna 
skrattade. 

 

”Nu”, sa professorn medan skratten klingade ut, 
”vill jag att ni påminns om att den här burken 
representerar ert liv. Golfbollarna representerar de 
viktiga sakerna. Familj, barn, hälsa och annat som 
ligger passionerat i ert hjärta. Sådant som – om allt 
annat gick förlorat och bara dessa återstod – ändå 
skulle uppfylla och berika ert liv.  

Småstenarna representerar de andra sakerna som 
betyder något, som ett hem, jobb och bil. Sanden 
representerar allt annat – småsakerna. 

”Om ni lägger sanden i burken först”, fortsatte 
professorn, ”går det inte att få plats med golfbollarna 
eller småstenen. Samma sak är det med livet. Om du 
lägger all tid och energi på småsaker finns det inte 
plats för det som är viktigt för dig.  

Så. . . var uppmärksam på det som är oumbärligt 
för din lycka och förnöjsamhet. Umgås med dina 
barn. Ta med din partner ut på middag. Ägna en 
omgång till åt det som gör dig passionerad. Tids nog 
kan du städa huset och annat som är mindre viktigt. 

 Ta hand om ”golfbollarna” först – sakerna som 
verkligen betyder något. Återställ det som är viktigast 
i ditt liv. Resten är bara sand. 

”En av studenterna räckte upp sin hand och 
frågade vad kaffet representerar”.  

Professorn log. ”Jag är glad att du frågar. Kaffet 
finns med för att visa er; att hur fullt och pressat ert liv 
än känns, så finns det alltid plats för en fika med en 
vän.” 

 
Nu skall Ni inte sluta läsa utan ta Er tid och studera resten av denna verksamhetsberättelse så får Ni en bra bild 

av vad som försiggår i Wisby Simsällskap under ett år. 
 
Kjellis, Er ordförande till Er tjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse 

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

Wisby Simsällskap 
Skolportsgatan 4 
621 45 VISBY 
0498-21 22 00  tel och fax 
wss@gotlandica.se 
www.wisbysim.se 
Solbergabadet, Visby 
0498-26 96 65 
 



Verksamhetsberättelse 2007 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanträden 

Wisby Simsällskap har under året hållit 11 
protokollförda sammanträden enligt följande: 
 
070116, 070220, 070320, 070417, 070515, 070619, 
070717, 070821, 071016, 071120, 071218 

SDF 

Wisby Simsällskap tillhör 
Gotlands Simförbund 
www.gotlandsim.se 

GSF 

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

Revisorer 

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

Valberedning 

Elsie Nordström, sammankallande, 
Eva Sandin och Fredrik Persson 

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 
25. Gun Fohlström  2007 
26. Anette Hammarström 2007 
 

Medlemsavgifter för år 2008 
 

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 2007 2006 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal medlemmar 353 257 610 - 603 

Varav  betalande 280 212 492 80,7 % 481 

 

 

Medlemsredovisning 
aktiva medlemmar 

År 2007 2005 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal aktiva medlemmar 185 135 320 - 307 

varav under 12 år 68 54 122 38,1 %  

varav 17-20 år 5 6 11 3,4 %    

varav 5-7 år 19 18 37 11,6 %  

varav 7-12 år 72 47 119 37,2 %  

varav 13-16 år 11 16 27 8,4 %  

varav 7-20 år 88 69 157 49,1 %  

varav 12-25 år 31 28 59 18,4 %  

varav över 20 år 88 55 143 44,7 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 
träningsgrupp 

VT 2007 HT 2007 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Tävlingsgrupp 10 13 23 10 14 24 

Uppstickarna - - - - - - 

Medley 13 10 23 11 8 19 

Crawl 6 9 15 12 11 23 

Ryggsim  21 10 31 21 7 28 

Sim o Lek 31 24 55 34 29 63 

Plask o Lek 16 11 27 11 15 26 

Handikappgrupp - - - - - - 

Simundervisning för vuxna  11 3 14 10 3 13 

Späckhuggarna (vuxensim) 1 10 11 1 3 4 

Vattengymnastik 61 4 65 59 3 62 

Morgonbadare, damer 18 0 18 18 0 18 

Morgonbadare, herrar 0 35 35 0 35 35 

SUMMA DELTAGARE 188 129 317 187 128 315 

Antal träningsgrupper   19   18 
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Medlemmar 2003-2007
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Medlemsrekrytering och 
statistik 

 

Vi har gjort det igen! Vad då? Jo. WSS har åter 
ökat medlemsantalet (+ 6), inte med mycket men 
ser man till att Gotlands befolkning hela tiden 
minskar, så är det positivt. Vi är en ganska stor 
förening med mycket verksamhet, vilket kräver 
”Mera vatten” (ett känt uttryck av en känd f.d. 
tränare i WSS). Med statistik kan man bevisa 
allt, men vi behöver inte bevisa någonting. Men 
visst ser det bra ut när man ser att staplarna i 
diagrammen pekar uppåt. En kanske inte helt 
felaktig slutsats är att man trivs med oss och att 
vi gör en bra insats.  
 

 

 

Könsfördelning 

42/58 så är fördelningen i % vad gäller män/kvinnor i WSS. Det är inga dramatiska förändringar sedan året innan. 
Som det är nu så känns det rätt ok. Vi gör inga stora insatser för att ändra på detta. Alla skall känna sig välkomna, 
oavsett hur man är skapt (kille, tjej). 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sammankomster 
Tyvärr kunde vi inte uppnå samma antal sammankomster under 2007 som året innan. Beräkningsgrunderna har 
ändrats, vilket missgynnat oss. Vi strävar ständigt framåt så vi är inte oroliga för utvecklingen. Om något år har vi 
tagit tillbaka förlorat mark. Ni skall få se när det om några år står ett nytt badhus som bara väntar på att ta emot oss 
med öppna armar. 
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Utbildningar, föreläsningar mm 

Här följer ett urval av vad som kan rymmas i ovan-
nämnda rubriker. 

 
Ledarutbildning – 23 och 24 februari tog sig några 

(Stina Juhlin, Sanna Hansson och Louise Thurell) till 
Lövsta i Roma för att delta i Ledarutbildningen – 
Plattformen –en barn- och ungdomsledarutbildning. 
Mycket bra! Har någon hört talas om att det är brist 
på ledare inom idrotten? År 2003 gjordes en 
omfattande undersökning för att kartlägga det ideella 
arbetet under en (!?!) vecka. Visserligen några år 
sedan, men det ser lika ut idag. Många jobbar ideellt 
och gör ett otroligt jobb, men det behövs fler. 

 
”Det ideella arbetet kartlagt på Gotland. 
Under vecka 39 (22-28 sept) lade 1 322 barn- och 

ungdomsledare inom den gotländska idrotten ner 
drygt 9 800 timmar på sitt idrottsledarskap. Det är 
resultatet av en undersökning Gotlands Idrotts-
förbund låtit genomföra. Förbundet ställde två frågor 
till sina 189 föreningar: 

 Hur många ideella barn- och ungdoms-
ledare finns det i föreningen? 

 Hur många timmar lägger alla ledare i 
föreningen ner under vecka 39? 

 
Samtliga 189 föreningar svarade. Resultatet blev 

alltså att 1 322 ledare lade ner 9 807,5 timmar. Om 
man räknar med att ledarna är aktiva 40 veckor per 
år blir det 392 300 timmar, vilket motsvarar 223 
(oavlönade) helårsarbeten, ägnade åt att ge 
Gotlands barn- och ungdomar en meningsfull och 
utvecklande fritidssysselsättning. 

Men för att det ska vara möjligt krävs också ett 
omfattande stöd. I en förening, IF Hansa/Hoburg, var 
den totala ideella insatsen under den aktuella veckan 
467 timmar. 284 timmar handlade om den faktiska 
idrottsverksamheten, d.v.s. träning och tävling/match, 
varav 207 timmar gällde ungdomsverksamhet. 
Sammanlagt 183 timmar ägnades åt administration 
och olika stödfunktioner, t.ex. styrelsearbete, arbete 
på idrottsanläggningen, jakt på pengar och liknande. 

Dessa siffror kommer bara från Gotland, en liten 
del av det totala Idrotts-Sverige. Några motsvarande 
siffror för resten av landet finns (ännu) inte. Men det 
finns inget som talar för att de på något avgörande 
sätt skulle skilja sig från de gotländska. Den ideella 
kraften inom idrottsrörelsen är definitivt kraftfull!” 

 
Jämställd idrott, finns den? Att vi någonsin uppnår 

50/50 tror jag inte är möjligt, men .... Den 8 mars var 
tillfället för att eventuellt få svar på en hel del frågor 
inom just detta område. 

 

 
Kom igen! Ett projekt som handlar om hur vi på 
Gotland kan möjliggöra att fler barn och ungdomar 
fortsätter idrotta. 
 
Kom igen! ....kan sägas på många sätt och 

innebörden kan ibland vara olika. Den 4 april 
samlades ett gäng kring projektet ”Kom igen – öppna 
dörrarna för fler”, ett projekt som syftar till att 
ungdomar i åldern 15-19 år inom valda idrotter skall 
få en ny plattform för idrott. Janne Christoffersson 
från GI höll i trådarna. Här gäller det att hitta formen 
för att projektet skall bli lyckat. 

 
Den 19 april fanns bl.a. en utbildad opera-

sångerska på plats för att få ut budskapet ”Kropps-
språket och konsten att engagera sig”. Kommu-
nikation är mycket mer än ord. 

 
Kosttillskott – myt eller nödvändighet? Michael 

Svensson, Umeå universitet, f.d. elitaktiv i friidrott, 
forskare, ledare inom kost och prestation. Just han 
höll en föreläsning den 10 maj. Ett välbesökt tillfälle 
som vi var väl representerade vid. Bra, men tänk att 
minnesbanken fungerar som bäst-före-datum ibland. 
Ät mera och må gott, men ät rätt (eller rätt rätt). 

 
Ledare i fokus den 30 maj. Nej inte bara den 30:e 

utan alla dagar! 
Eva Sandin och Elsie var i Gutavallens cafeteria på 

”kursen” ”Ledare i fokus”. Duktig föreläsare: Bosse 
Ronsten. Innehåll: Synsätt på ledarskap, attityder och 
inställningar i föreningen, är vi tillräckligt attraktiva 
mm. 

Ett tips är att vi kanske första gången för terminen 
bjuder föräldrarna på kaffe och sitter ner och pratar. 
Lyssnar på vad de kan och kanske vill hjälpa till med. 
Ev. ha föräldrar med i bassängen när de minsta 
Plask- och Lekarna är där (vilket vi redan till viss del 
har infört). Kan kanske bli så att vi får någon att följa 
barnen upp som ledare och senare ev. som 
funktionär.  

Den förening som slutar med att bli bättre på att 
skaffa och behålla ledare och medhjälpare slutar att 
vara bra! 

 
Den 2 september samlades ledarna för 

”smågrupperna” på Gutes kansli på A7-området. Där 
var Bo Ronsten och höll ett föredrag om Ledarskap. 
Mer om detta se under ”Nybörjargrupperna”. 
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LedarCamp  22-23.09.07 

 
Jag- Anna- och Daniel från WSS samt Helen från 

Bottenskraparna, fick äran att representera sim-
sporterna på Gotland under Ledarcamp helgen 21-23 
sept 2007. Vi var 20 st från Gotland och vi leddes av 
Anita Gandå från Gotlands Idrottsförbund. Vi var alla 
stipendiater under Folksams idrottsfond, som 
sponsrade hela helgen. 

Helgen tillbringades på ett mysigt idrottscenter vid 
namn Kärsögården på Drottningholm. Temat under 
lördagen var ”bonding” där samarbetsövningar stod 
på schemat, medan söndagen bestod av olika 
föreläsningar, där speciellt en föreläsning av Fredrik 
Härén angående kreativitet, föll oss väl i smaken. 

Sedan var det dags för seminarium, då mina val 
bestod av ledarskap och styrketräning, vilket den 
sistnämnda resulterade i träningsvärk i muskler jag 
inte visste att jag hade! 

Denna helg utmärkte sig med intressanta 
föreläsningar, god mat och god sammanhållning 
mellan alla de 60 st ungdomarna från Stockholm, 
Uppland och Gotland. Det fanns inte mycket att klaga 
på, förutom Daniel som snällt var tvungen att avstå 
från sin Ramlösa, då det inte fanns tillgång till en 
affär! 

Anna Paulsen  
 
 
 
 
 

Klotterplank/utvärdering 
LedarCampen 

Det här har jag lärt mig: 
Vilket enormt utbyte man kan ha 

mellan olika sporter mer sånt, låt barnen ha kul och 
tvinga inte fram talang, inget, oj det är mycket lär av 
andra, att använda sin kreativitet, det är grymt att 
vara ung idag, mycket matnyttigt, who is the leader of 
China, många nya övningar, 7 av 10 som vill vara 
ledare har aldrig fått frågan inte konstigt det inte finns 
tillräckligt med ledare och att vi inte är fler, att Singh 
är ledare i Indien, låt ungarna ha kul, så mycket att 
det inte går att skriva ner, mycket nytt bra påminnelse 
om att idrotta med hjärtat, det skolan lär innehålls-
mässigt och på det sätt vi lär oss förändras drastiskt. 

 
Det här saknade jag på Ledarcampen: 
Tennisbana, lyse vid basketplanen så man kan 

spela på kvällen, kvällsaktiviteter, mer godis, värme 
på rummen, en affär med godis, mamma, spa-
avdelning, papper/handservetter på toa, simhall, sol, 
mjölk, oboy, sittplatser, soffor, lås på duschen, 
fikahörna, mys och kramhörna, svensk text på filmen, 
teknisk personal, för få duschar, jacuzzi, bastu, 

konkreta förslag på vad man kan göra för att förändra 
som ung, min mamma, pappa, Anton och min hund, 
valparna, Simon saknar sin katt, sovmorgon, mer 
ledarskap, någon affär, mer egen tid, fika på 
söndagen. 

 
Kommentarer om föreläsarna: 
Jättebra och aktuella ämnen inspirerande, 

ungdomsrådet var tråkigt man vill ju veta vad man 
kan göra fick bara veta vad som var dåligt vad gör 
man åt det, Fredrik fick en att tänka, mycket bra, 
Fredrik var en otroligt bra föreläsare, kul, jättebra 
variation på föreläsare och tema, röd tråd, han från ur 
var inte jätteinspirerande eller engagerad i det han 
sa, Fredrik var rolig, Folksam var bra, grymt 
inspirerande, Folksam var bra har hört det förr då jag 
har somnat men verkligen lyckats ändra så de får ut 
sitt budskap, Folksam var intressanta, variation, 
Fredrik-superb gav humor allvar fick alla med sig, jag 
har en idé, jättebra, intressanta, Fredrik var bäst, det 
är de roliga föreläsningarna man lär sig något av, 
bästa egenskaperna hos en föreläsare är humor och 
erfarenhet då kommer man långt, Fredrik var ju sjukt 
intressant att lyssna på bra, Fredrik och  Björn var 
otroligt bra och intressanta föreläsare kanon, Björn 
var inspirerande, håller med, både bra och dåliga, 
Fredrik och Björn + Folksam var bra. 

 
Det bästa med helgen var: 
Träffa likasinnade och skapa nätverk, 

styrkeövningarna, Fredrik, 1000 kr, att få vara med, 
kul att få se sig om i världen, maten, god mat, många 
nya övningar, gott skratt, bra föreläsning, nära till 
civilisationen, trevliga människor, Folksam var 
grymma, gott kaffe, lära oss nya ord, nya vänner, alla 
roliga lekar och samarbetsövningar, Björn 
Pettersson, freesbeegolf var kul föreläsningen kreati-
vitet, alla bra föreläsningar + chansen att få diskutera 
idrott och ledarskap med andra unga ledare, Fredrik 
Härén. 

 
Nya klubben Online den 9 oktober, sedan kommer 

väl Nyare klubben Online och därefter Ännu nyare 
klubben Online!? Här gäller det att vara Online eller 
på G som man kanske skulle kunna uttrycka det. 

 
 
 
 
Den 13 november, Suderbys Herrgård, Destination 

Gotland, Gotlands Idrottsförbund och så Hans Juhlin 
och Kjellis plus några till, var där. Förutom mat så 
intog vi –Information från Dest Gotland och GI, Ny 
marknadsplan för Idrottens Ö, Workshops ex.vis 
marknadsföring på nätet, engagera flera, pressen 
mm och så förstås övriga frågor. 

 

Syn- 

punkter 

? 
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17-18 november skulle Eva S och Elsie ha varit på 
Bosön för att gnuggas i ämnet –Idrottens ideella 
ledare. Tyvärr sent besked om inställd träff, vilket 
resulterade i enbart kostnader för oss. Synd – 
besvikelse. 

 
Tro inte att vi inte varit verksamma den tid som blir 

över när kursandet och föreläsandet inte fyller vår tid. 
Nej, varje dag är en källa till nya kunskaper. 

 

 

 

Träning 

Aj, aj, aj ....... Jag har så himla ont, träningsvärk, så 
jag kan knappt gå. Spelar väl ingen roll, du skall ju 
”bara” simma. Det var många som fick ”känningar” 
trots att vi delvis saknade tränare under året. När vårt 
”förhållande” med Bonnie Cuthbert tog slut så trädde 
AnnaDaniel (låter som namnet på en dansorkester, 
där slutar jämförelsen) in och plågade våra simmare. 
De skötte sig bra och även simmarna skall ha en 
eloge för sitt enträgna sätt de genomled hösten. 

Ett extra stort tack till Anna Paulsen och Daniel 
Cederqvist. 

Nu var det inte bara de största och värsta som 
skötte sig perfekt. Alla nedifrån och uppåt, eller om 
det var tvärt om, såg till att kroppen fick sin beskärda 
del. Det hade förstås inte varit möjligt om inte alla 
våra duktiga ledare/tränare lagt in ett extra kol. Tack 
för att Ni alla hade ork att fortsätta. 

Om allt nu funkar så har vi minst en anställd 
tränare fr.o.m. februari/mars 2008. 

Det är aldrig för sent att ge upp. 
 
 
 
 
 

Jakten på en ungersk tränare 

Idé-beslut-handling, tre ord som vi i WSS styrelse 
har försökt att följa. När någon får en bra idé, ta ett 
snabbt beslut och se till så att det blir genomfört! Det 
senaste exemplet är simlägret på Åland som nyligen 
har genomförts (febr -08). 

Ett annat exempel var idén om att försöka hitta en 
tränare i Ungern. Jag utnyttjade mitt kontaktnät i 
Ungern från den tid vi var på träningsläger där. Då 
fick jag en fin kontakt med Eva Fehér på den 
ungerska sportresebyrån. Hennes man visade det sig 
vara en av Ungerns mest kända simtränare och även 
erkänd internationellt. Han rekommenderade en ung 
tränare som heter Roland Eskudt som bodde och 
jobbade i Veszprem, en mindre stad belägen cirka 10 

mil från Budapest. Jag fick hans e-mail adress och 
efter mailkontakt visade det sig att han var klart 
intresserad och vi fick hans CV som var mycket 
lovande. 

Vi tog ett snabbt beslut om att jag skulle åka ner till 
Ungern och söka upp Roland. Flyg och boende 
bokades och Roland och jag enades om att träffas på 
tågstationen i Veszprem. Dagen efter ankomsten till 
Budapest tog jag en taxi till tågstationen från vilket 
tåget till Veszprem gick. När jag skulle köpa biljett fick 
jag frågan om min ålder, det visade sig att i Ungern 
åker alla pensionärer gratis på alla tåg! Något för 
äldre tågluffare! 

Roland och jag träffades på stationen och vi tog en 
promenad i staden som visade sig vara av äldre 
datum med en vacker borg i centrum samt en 
ringmur runt de centrala delarna. 

Vi åkte till deras simhall och jag fick tillfälle att kolla 
deras träning, den var ungefär som i Sverige och i sin 
grupp hade Roland flera lovande ungdomar. En av 
flickorna var bara 12 år, men simmade redan under 
minuten på 100 fritt! Flera av simmarna hade också 
vunnit i senaste juniormästerskapet i Ungern. Högt 
tempo i träningen och han såg verkligen på alla 
simmarna. Dessutom så hade han en visselsignal 
med munnen som man inte kunde undgå! 

Jag tillbringade hela eftermiddagen i Veszprem 
och vi hade verkligen trevligt. Roland talade en 
utmärkt engelska. Vi bestämde att höras av per mail 
när jag kommit hem. 

Jag fick ytterligare en heldag i Budapest och 
passade då på att bese staden. Här fanns en 
fantastisk saluhall från sekelskiftet 18-1900 med alla 
dessa fantastiska ungerska korvar! 

Jag passade också på att besöka det 
världsberömda Gellerhotellet och simma i deras lika 
berömda badhus, vilken upplevelse! 

Efter hemkomsten diskuterade vi Rolands 
eventuella anställning. Vi bad honom om hans 
anspråk och de visade  sig tyvärr vara för höga för 
vår klubb. Dessutom ville han att vi skulle ordna ett 
jobb för hans blivande fru. Det hade nog inte blivit lätt 
eftersom hon endast talade ungerska och italienska 
och ingen engelska.  

Leif Söderdahl 
 
 
 
 

Vattengympa 

Under slutet av hösten 2006 såg det mycket 
lovande ut med vattengympa-ledare.  De nya ställde 
upp under denna termin men när det blev 
vårterminen 2007 så var det kört igen. Då var det 
ingen av dem som kunde av olika anledningar? Kvar 
var den tappra Gunilla Lauström som tog alla 

Blir du upphetsad av en färsk dagstidning,  
kan Du lugna Dig med en gammal ! 
    John Karlsén 
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grupperna, två gånger på söndagar och en gång 
tisdag och torsdag. 

Så blev det höst igen och Gunilla fortsatte själv. Vi 
slog då ihop de två söndagsgrupperna till en grupp 
eftersom det var dålig anslutning i den sena gruppen. 

I oktober gick vi ut med en annons om ledare igen. 
Tre stycken anmälda genomgick utbildningen, som 
gick i Idrotts-Korpens regi.  

En av dem kände sig mogen för att hoppa in lite då 
och då på Solbergas vattengympa, så Gunilla fick lite 
avlastning. Vi återgick till två söndagsgrupper igen 
eftersom vi, då vi satte in en annons, fick flera nya 
anmälningar. 

En stor eloge till Gunilla som med stor glädje och 
entusiasm tar hand om vattengympan. Stort tack 
även till Karin. 

 

Morgonbadarna 

Tänk att få börja dagen med gymnastik, sedan 
simma och därefter en stärkande frukost på ”Märtas”. 
Så gör ett stort gäng damer och herrar till sin vardag. 
Snacka om motionärer. Härliga människor som kan 
ta vara på de tillfällen som ges. Som alla vet så löser 
man många problem i bl.a. bastun. Här är det inget 
undantag. Det går ibland livligt till i både bassäng och 
bastu. Arenan är Solbergabadet i Visby. 

 

Simskola för vuxna 

Vuxensimmet fortsatte som vanligt på vårterminen. 
Vi tog in några nya från väntelistan. Avslutningen 
blev i klubbstugan och deltagarna hade fixat mat och 
tårta. Mycket gott. 

Höstterminen blev lite naggad i kanten eftersom 
Elsie blev sjuk i slutet på september. Åsa fick då 
tillfällig hjälp av andra inhoppare. Avslutningen hade 
vi på Lilla Elefanten, då även Elsie deltog. Hade som 
vanligt gjort personliga diplom till alla i gruppen. 

Elsie 

Späckhuggarna 

Motion för Späckhuggare är lika med att dra några 
längder i Solbergabadet efter egen förmåga. En del 
har mer förmåga än andra, när det gäller teknik och 
fart. Några simmar väldigt sakta så det inte blir för 
stora svallvågor. Det är att visa hänsyn det! Så har vi 
några som inte kan komma sist. Det skulle säkert 
sätta deras självförtroende i gungning. 

PS. Namnet Späckhuggare är inte något negativt i 
detta sammanhang, utan visar att alla får vara med 
och se ut hur som helst. 

 

Nybörjargrupperna 

Under vårterminen blev det ingen större ändring 
mer än att vi lät Rygg 2 och Sim 4 träna på samma 
tid och dela bassängen på längden för att ledarna på 
det viset kunde hjälpas åt med träningen. Mia P och 
Malin S hjälpte till ungefär varannan vecka var i Plask 
o Lek-grupperna. Kunde då ta ut en del barn på den 
djupa delen och bl.a. träna dyk. Vi tackar för den 
hjälpen. 

Våravslutningen, den 12 maj, hade vi som vanligt 
vid klubbstugan. Detta år hade vi skattjakt, som 
uppskattas av de flesta barnen. 

Medley tränar, förutom på lördagar, även på 
måndagar kl. 18-19.30. 

Höstterminen inleddes den 2 september med 
”inspark” för tränarna i ”smågrupperna”. Vi började på 
badet där Pernilla Thuresson hade livräddning med 
praktiska övningar. Därefter berättade Monica 
Norberg, som har minisim på Geab i Korpens regi, 
om hur deras utbildning går till. Tycker inte att man 
skall säga att barnen skall få vattenvana, i stället 
vattensäkerhet. Gick igenom en del övningar som 
deltagarna även fick prova på i bassängen. 

Efter lunch på Hvitstjärna, for vi till Gutes kansli på 
A7-området. Där tog Bo Ronsten från Sisu emot. Han 
höll ett intressant föredrag om ledarskap. Man skall 
sträva efter att ”få varje individ att känna sig 
betydelsefull, kompetent och omtyckt”. Mycket 
tänkvärda ord. 

På väntelistan står fortfarande drygt 200 i kö. 
Fastän vi plockar in ca 60 st så kommer det hela 
tiden till nya.  

Ett stort TACK riktas till samtliga ledare som ställer 
upp på sin fritid för att barnen skall bli simkunniga. 
Dessutom är det många av ledarna som själva tränar 
i veckorna. Vi behöver Er alla. 

Elsie 

 

 

 

Tävlingar, läger 

Allt har sin tid, även tävlingar och läger. Det är ju 
en del av simmarnas liv att resa iväg och möta och 
mäta sig med andra som har samma intressen. 
Tävlingsmomenten är viktiga inslag i den ofta 
monotona träningen. Man behöver inte alltid vinna, 
men alla har behov av att bli sedda. 

 
 
 
 
 

Du kan misslyckas många gånger men är inte 
misslyckad förrän Du börjar skylla på andra. 
    Olaus Petri 
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Förutom resandet, så träffar man ju många nya 
kompisar och kanske kan man få komma i närheten 
av sina idoler. 

 

Långa pers i Visby 13.1.07 

Nyårsraketerna hann knappt landa innan 
simmarna var igång i Solbergabadet för årets första 
tävling. Man kan ju undra hur långt ut i rymden dessa 
raketer varit när det tog nästan 14 dagar innan våra 
egna raketer var igång. 

16 st WSS:are och HBK:are kom till 48 starter och 
satte 13 personliga rekord. Bra, med 
tanke på att det säkert låg lite rester 
kvar av julskinkan och köttbullarna 
och skvalpade i magarna. 

 

JSM Stockholm 1-4.2.07 

Adam Jakobsson hade kvalificerat 
sig till Junior-SM. Bara att komma så 
långt är stort. När han väl var på plats 
så gjorde han inte bara sig själv, utan 
alla andra glada. Två nya Gotlandsrekord redan 
första dagen. Först 52.50 vid försöken på 100 fritt, 
vilket han putsade ytterligare på kvällspasset till 
52.22. Dagen efter kom ytterligare ett rekord på 50 
fjäril med tiden 26.53. Mycket bra gjort av 18-åringen. 
Även en annan WSS:are var på plats, nämligen Leif 
Söderdahl som funktionär. 

 

Grand Prix 2 i Göteborg  9-11.2.07 

Tyvärr blev våra duktiga simmare Adam 
Jakobsson och Daniel Cederqvist utslagna på ett 
tidigt stadium. Redan på hemmaplan satte något 
elakt virus klorna i killarna så att de inte kom iväg. 
Bara att bryta ihop och komma igen. 

 

Korta pers i Hemse 17.2.07 

En del är korta andra långa. Vadå? Pers-
tävlingarna förstås. Inte tiden utan längden man 
simmar. Här var det full fart. 40 simmare från WSS 
och HBK hoppade i vattnet 123 gånger, förutom 
lagkapperna. 56 pers fick åskådarna beskåda. Bra, 
bra! 

Arrangörerna i Hemse hade, i stället för vanliga 
priser till alla, köpt in ett antal lottringar. På listan över 
hur många grenar var och en hade anmält sig till 
prickades det av och man fick lika många lotter som 
anmälda grenar. Därefter lottades priserna, i det här 
fallet badlakan, ut. Bra idé. 

 

Vårplasket i Hemse 4.3.07 

Vi fortsätter vår turné och hamnar än en gång i 
Hemse. Även om det inte är världens metropol så är 
det trevligt att besöka deras simhall. Detta är en 
nybörjartävling. 50 simmare från WSS och Hemse 
var i farten och startade 169 gånger totalt. Visst ja, 
ett antal lagkapper blev det också. 77 personliga 
rekord är ej heller fy skam. 

 

Sollentuna Simfestival 10-11.3.07 

Till denna tävling var 16 simmare anmälda. Det 
blev båtresa och resa med pendeltåg från 
Nynäshamn hela vägen till Sollentuna. 
Tågresa 9 kr per person!! Denna gång  
hade Leif ordnat boende i fyra-bäddsrum på 
Scandic Hotell i Sollentuna Centrum. Bättre 
boende blir svårt att finna. Efter lunch och 
incheckning fick de som ville passa på att 
shoppa i Sollentuna centrum. Till simhallen i 
Sollentuna åkte vi SL-buss till varje 
simpass. I simhallen var det trångt och 
mycket hög stämning. Våra simmare gjorde 

som vanligt mycket bra prestationer.   
Hans Juhlin 
 

Höglandsdoppet Nässjö 17-18.3.07 

Fredagen den 16 mars landsteg tio WSS:are och 
en HBK:are på det svenska fastlandet för att sedan 
påbörja resan till Nässjö. Först båt och sedan buss. 
Alla färdsätt var tillåtna. Här är det bara fantasin som 
begränsar detta. Med på resan var Jacob Werner, 
Lasse Lindblad och Fredrik Persson (Matilda och 
Oskars far) som ledare. De kände säkert igen sig, 
även om de förträngt hur det är att ligga på ett hårt 
underlag när man försöker få lite nattsömn. Hur som 
helst gjorde ”våra” unga simmare bra ifrån sig på 
tävlingen. Tillsammans och väl hemkomna, kunde de 
bara känna sig nöjda med helgen och konstatera att 
det är fina årgångar vi har att göra med. WSS kom 
förresten på femteplats med 39 poäng. Bara att 
gratulera. 

 

Järfälla Nationella 28-29.4.07 

Denna tävling vänder sig till våra lite äldre 
simmare. Vi var 14 personer varav 12 förväntans- 
fulla simmare som åkte med färjan på fredags-
morgonen. Tävlingen kännetecknas av många 
deltagare, ca 400 st, många starter ca 1900 st och 
snabba starter mellan heaten s.k. hängande start. 
Många duktiga simmare deltar i tuff konkurrens. 
Vandrarhemmet Majorskan var som vanligt där vi 
bodde. Frukost på vandrarhemmet, lunch på IKEA 
och middag på annan restaurang. Med på denna 



Verksamhetsberättelse 2007 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

- 12 - 

tävling var WSS tränare Bonnie Cuthbert. Många 
personliga rekord noterades. Ett Gotlandsrekord 
slogs av Adam Jakobsson. Kanske tack vare ett 
skrovmål med plus meny på MAX hamburgerbar 
(Bonnie övertalades). Det kanske hade blivit 
Gotlandsrekord utan hamburgare! Johnny Allestad 
direktkvalificerade sig till JSM på 1500 m fritt med 
tiden 16.56.39. Många nöjda simmare och en nöjd 
tränare återvände till  Gotland.  

Hans Juhlin 

Valborgsdoppet för stora och små i 
Visby 29.4.07 

Viktor Borg, Arne Borg, Boda-Borg och så Val-borg 
plus alla andra som var mer eller mindre närvarande, 
såg till att vi kunde hälsa våren välkommen med fina 
resultat. 

33 WSS:are och tre HBK:are fick ihop 125 
individuella starter. Vårens ankomst firades med att 
fixa till 53 pers innan vi kunde packa ihop för dagen. 
Duktigt gjort! Alla deltagare fick varsin mugg med en 
katt på i pris. 

 
 

Jöns Svanbergs-simmet i Uppsala 5.5.07 

Angelica Allestad + Jöns Svanberg = sant! Ange-
lica är simmerskan och Jöns Svanberg har fått en 
tävling uppkallad efter sig. Nio gånger hann Angelica 
gå i (inte på) vattnet denna dag. 

 

Neptuniaden i Stockholm 25-27.5.07 

Den här tävlingen var inlagd som ett extra 
tävlingstillfälle för NWIG-simmarna Daniel Ceder-
qvist, Johnny Allestad, Adam Jakobsson, Emma 
Sohlin och Stina Juhlin. De övriga NWIG-simmarna 
kör för fullt på sina studieorter. Leif S följde med för 
att kolla boendet i Hägersten. Bra boende och en 
fantastisk simhall i Eriksdalsbadet (50-m bassäng). 
Bra och väl organiserade tävlingsdagar. Naturligtvis 
blev det många personliga rekord och nöjda simmare 
när vi återvände hemåt efter tävlingen. 

Hans Juhlin 
 

Wella Cup i Täby 9-10.6.07 

Well, well, Well-a Cup, så kan man sammanfatta 
denna tävling som nio förväntansfulla simmare 
besökte. Kanske inte den allra framgångsrikaste 
tävling vi besökt, men gör man sitt bästa så räcker 
det långt. 

 
 
 
 

Nat West Island Games på Rhodos    
30.6-7.7.07 

    ” Superdag för simmarna                                            
Skräll när Adam Jakobsson tog guld 

Vilken kväll det blev till slut. 
Ida Sandin tog som väntat sitt femte och sjätte guld 

i går och satte samtidigt ett nytt Island Games-rekord. 
Den stora skrällen stod Adam Jakobsson för med 

sitt guld på 50 meter frisim. Även där på rekordtid, 
23.58 (Island Games-rekord).” 

Ovanstående text är hämtad ur GA 070706. 
 
Det totala antalet medaljer till simmarna blev: 
Guld: Ida 6 st och Adam 1. Silver: Petra 2 st och 

Adam 1. Brons: Petra 1 och Jonas 1.  
Sammanlagt 12 st. medaljer. Grattis till er alla! 
 
Nu var det inte bara simmarna som visade fram-

fötterna eller var det simfötterna? Nej, en supporter-
skara på 14 personer, bestående av hängivna 
åskådare, var på plats. Vi fanns på plats från tidig 
förmiddag till sena kvällen för att heja fram våra 
duktiga simmare. En underbar vecka, där vi inte bara 
skaffade oss en klädsam solbränna, utan även fick 
njuta av härliga tävlingar. En härlig känsla att vara på 
plats för att skrika sig hes när det var som mest 
spännande. Tack skall Ni ha alla simmare, ledare och 
supportrar för alla spännande pass.. 

 
 
 
 
 
 

JSM i Halmstad 25-29.7.07 

Adam Jakobsson var ensam, men stark, från WSS. 
Han sam 50 fritt, 100 fritt och 50 fjäril. Det lyckades 
inte riktigt som han själv förväntat sig. Bra gjort att 
komma till JSM tycker vi som var kvar hemma. 

 

Läger i Roma 16-19.8.07 

Hur kan man lägga ett läger i Roma? Det är inte 
alls så svårt. Bra boende, bra mat, bra träning, bra 
tränare och bra fritid. Naturligtvis finns det något att 
klaga på, men det ligger inte för oss.  

Ett tjugotal simmare fick några rejäla träningspass 
under ledning av en Ukrainare, en svenska och så 
Bellman ..... 

Ukrainaren var Vitalik Gaponov. Han var tilltänkt 
som tränare i WSS. Svenskan hette Ida Sandin (inte 
helt okänd för oss. Pssst, hon började sin 
simmarkarriär i WSS). Så var det då Bellman (han 

Optimisten har lika ofta fel som pessimisten, 

men han har mycket roligare. 
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kom inte!). Tack till tränarna och alla som ställde upp 
med körningar under dessa dagar. 

Lång-DM + Pers i Visby 15.9.07 

DM-plaketterna knep Stina Juhlin på 800 fritt samt 
Johnny Allestad på 1500 fritt.  

Nu simmade man även en pers.tävling när vi ändå 
hade funktionärer på plats. 13+1 från WSS resp HBK 
persade 12 gånger på 82 starter. För att krydda 
anrättningen ytterligare så gick två lopp där 
simmarna verkligen hade stora fötter. Det var några 
fensimmare som visade upp sina färdigheter med 
hjälpmedlet simfötter. Kul, det går ju så himla fort! 

 

Solberga Open i Visby 6-7.10.07 

Vårt stora flaggskepp varje år är Solberga Open. 
En härlig tävling på hemmaplan. Kul tävling som är 
erkänt bra, vilket vi är stolta över. 

 
Följande är saxat ur GT 071009. 

”Gotländska Bea tog med sig 16 simkompisar 
frånSK Ena till Solberga Open. 

Beatrice ”Bea” Östergren flyttade från Gotland för 
två år sedan. I helgen återvände hon –tillsammans 
med 16 simmare.  

Totalt ställde ett 150-tal simmare upp i Solberga 
Open i Solbergabadet. 

Traditionstyngda Solberga Open arrangeras sedan 
flera år i början av hösten. I år –tävlingens nionde år 
på raken- slog man deltagarrekord när nästan 150 
simmare kom till start, drygt 600 starter, från totalt sju 
klubbar: Wisby SS, Hemse BK, Skuru IK, SK Ena, 
Ösmo SS, Kanaans SS samt SoIK Hellas som bidrog 
med en ensam simmare. 

Klart störst, sett till antalet deltagare, var 
Stockholmsklubben Skuru IK, som kom till ön för 
sjunde året i rad, denna gång med hela 55 simmare, 
samt ett gäng ledare och sin styrelse som passade 
på att förlägga en planeringshelg till Gotland. 

Solberga Open är en riktig traditionstävling för vår 
del. Vi har några tävlingar per år då vi åker med en  
ganska stor, bred trupp för att få chans att känna den 
där klubbsammanhållningen som inte riktigt infinner 
sig om man bara åker i princip över dagen till en 
tävling i, säg, Stockholmsområdet, förklarar Skurus 
huvudtränare Rolf Andersson, som själv varit med på 
Gotlandsresan de senaste fem åren.” 

 
För Adam Jakobsson slutade helgen med fyra 

guldmedaljer: 100 ryggsim, 100 fjärilsim, 50 frisim 
och 100 frisim. För Sofia Oscarsson gick det också 
bra. Hon satte pers. i alla grenar hon ställde 
upp i och tog ett brons i 100 m 
bröstsim. 

Hejar-klacks-priset gick till SK ENA i hård 
konkurrens med Skuru. En av Enas vinnarramsor löd: 
ENA skena mittbena. 

 
 
 
Här följer en sammanfattning av Solberga Open 
från en av deltagarna i Skuru IK: 
Resan till Gotland är för många årets höjdpunkt 

och nu har resan gått av stapeln. I år var vi många, 
som vanligt, men detta år fick simmare, föräldrar och 
tränare sällskap av styrelsen som kombinerade kon-
ferens och hejarklack på Gotland. Ca 70 stycken var 
vi som samlades i Nynäshamn på fredagskvällen för 
att ta båten till Gotland som tog ungefär tre timmar. 
Resan var förhållandevis lugn och alla verkade lad-
dade för en rolig tävlingshelg. Tränarna tog sig an de 
alltid lika svåra laguppställningarna till de tre lag-
kapperna som skulle simmas på tävlingen under 
helgen. Efter lite knep och knåp var det fixat och som 
mest blev det 12 lag som ställde upp i de mixade lag-
kapperna. Simmarna underhöll sig på olika sätt och vi 
kom äntligen fram till Gotland vid 23.20. Vi anlände 
till Solbergaskolan vid 24 tiden och efter att ha packat 
upp och bäddat klart var det dags för läggdags och 
de flesta somnade som stockar. 

På lördagen var det väckning 7.30. Efter frukost 
var det en kort vandring till simhallen och sedan dags 
för insim. Vi blev som vanligt glatt välkomnade av 
arrangörerna och stämningen var riktigt bra. För-
middagen bjöd på bröstsim-, fjärilsim- och medley-
sträckor och många simmade riktigt bra. Bland annat 
tog Marcus, Anton, Jessica och Emma medalj på 
sina bröstsimslopp. Som vanligt var det många av 
simmarna som hade med sig hejarklackrösten och 
det var många som blev peppade att simma ännu 
bättre med publikens stöd. Efter ett lyckat första 
tävlingspass var det lunch och sedan valde några av 
simmarna att ta en tur på stan och andra valde att 
vila på rummen inför nästa pass.  

Eftermiddagspasset inleddes med en lagkapp: 
4*100 frisim där två tjejer och två killar simmade i 
varje lag. Skuru lag 1 blev tvåa, strax efter Wisby. 
Sträckorna som simmades på eftermiddagen var 
medley, frisim samt ryggsim och bland annat Niklas 
L, Love, Hanna Vs och Matilda lyckades att ta 
medaljer. Emelie, Jocke och Josefine simmade också 
riktigt bra på sina sträckor och tog även de medaljer. 
Detta pass kom också styrelsen förbi och tittade på 
tävlingen, mycket trevligt initiativ, en bra hejarklack till 
simmarna! 

Passet avslutades med en till lagkapp, denna gång 
4*50 frisim. Lag 1 tog även denna gång en andra 
placering, men denna gång efter Kanaan som blev 
överlyckliga över en av sina första segrar i lag-
kapperna på Solberga Open.  

Kvällen inleddes med middag på restaurang där 
det bjöds på kinesisk mat. Efter detta var det många 
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som gick tillbaka till skolan för att slappa, kolla på film 
och snacka, andra sysselsatte sig med att göra 
tränarna galna genom att springa och busa i 
korridorerna…  

När alla väl gått och lagt sig var det tyst efter bara 
några minuter, det märktes att många var tröttare än 
de kanske trodde.  

På söndagen var det insim tidigare än dagen 
innan, eftersom flera klubbar var tvungna att ta båten 
tillbaka. Ryggsim var det första simsättet och där 
hade vi flera simmare som placerade sig i topp 3, till 
exempel Linnea och Lachlan. Det simmades också 
fjäril och frisim där flera tog medaljer. Besvikelsen 
blev stor när vi fick veta att vi inte vunnit hejar-
klackstävlingen, men vem kan klå en ramsa som till 
exempel ”Ena Skena mittbena” som SK Ena som 
vann hade som sin favorit. Tävlingen avslutades med 
en medley lagkapp där många Skurulag deltog, där 
gjorde också Lena och Emmeli comeback och ställde 
upp i ett av lagen. Denna gång vann lag 1 äntligen 
och laget simmade riktigt bra, många under sina 
pers-tider och besvikelsen över hejarklackpriset var 
som bortblåst.  

Efter tävlingen var det städning och sedan lunch 
på samma ställe som på kvällen innan, den här 
gången serverades det lasagne, riktigt gott! Och alla 
var mätta och glada.  

Efter det var det bara någon timme innan vi skulle 
mötas vid båten och diverse saker underhöll 
simmare, tränare, föräldrar och styrelse. På 
hemresan var många trötta och vilade, somliga var 
ute på däck och andra kollade på Sunes jul eller 
någon annan film. Vi var snart tillbaka i Nynäshamn, 
nu med en lite gladare, tajtare och definitivt mycket 
tröttare grupp. 

Det har varit en riktigt lyckad helg både 
resultatmässigt på tävlingen och allt runt omkring. 
Hoppas att lika många följer med nästa år!  

En kort sammanfattning av medaljerna:  
 Guld: 9 + 1 lag 
 Silver:15  + 2 lag 
 Brons: 15 = Totalt 39 medaljer. 

Med vänliga hälsningar Emmeli  
 
 

DM i Hemse 27-28.10.07 

37 simmare kom till start. Både WSS och Hemse 
har haft tränarbekymmer. Hemse har dock nu fått en 
tränare. Det är WSS ”gamla” simmare Johan 
Rydqvist som tagit sig an Hemse-simmarna. För 
WSS del skall det väl ordna sig när Rickard Lindberg 
kommer tillbaka. Beräknat i februari 2008. 

Daniel Cederqvist satte dock ett nytt gotlands-
rekord på 50 m bröstsim på tiden 31.16 och det 
sattes många nya personliga rekord. 

 

SUM-SIM i Jakobsberg 10-11.11.07 

Svenska Ungdomsmästerskapen i simning,  SUM-
SIM, genomfördes 2007 i Järfälla.  Till årets Sum-Sim 
hade fyra WSS-simmare kvalificerat sig, nämnligen 
Jakob Andersson, Niclas Högberg, Silas Lindqvist 
samt Stina Juhlin. Daniel följde med som tränare. 
Kvalificerade för SUM-SIM 2007 var simmare födda 
1991 eller senare med en tid bland de 24 bästa i sin 
åldersklass inom varje region. Sverige är indelat i 8 
regioner. Gotland tillhör Stockholms region. SUM-
SIM-tävlingen avgörs samtidigt inom de 8 regionerna. 
De 16 bästa simmarna i varje gren i respektive 
åldersklass går till riksfinal. För att ge våra simmare 
bästa möjliga förutsättningar åkte vi med morgon-
båten till Nynäshamn. Boende hade Leif S som 
vanligt ordnat på bästa sätt, WSS stamställe 
vandrarhemmet Majorskan i Barkarby. Alla våra 
simmare satte personliga rekord på de sträckor de 
simmade, men till riksfinalen räckte det inte till i år. 

Hans Juhlin 
 

Aquarapid International i 
Stockholm     16-18.11.07 

Även i år gick Aquarapid av stapeln i Eriksdals-
badet. Det var som vanligt en tävling med stort 
deltagarantal i bassängen där i år en av del-
tävlingarna i World Cup bara några dagar tidigare 
ägde rum. Trots ett mycket stort antal starter genom-
fördes simpassen utan större missöden på 10 ! 
banor. 

Förläggning skedde som vanligt i salar på 
aktivitetshuset Pumpan där vi dock i år var tvungna 
att vara tillmötesgående med deras bokning av 
säckpipemusik och dans under lördagskvällen. Vi fick 
flytta undan en del av våra saker. Dubbelbokning. På 
Pumpan serverades det frukost varje tävlingsmorgon. 
Övriga måltider åt vi i simhallens cafeteria i an-
slutning till simpassen. Trots hårda golv och störande 
musik och dans kunde den yngre simmartruppen 
med 9 st Visby-simmare och 3 Hemse-simmare, 
simma som aldrig förr. Medföljande ledare var Hans 
Juhlin, Helene Svensson och tränare Anna Paulsen. 

Anna Paulsen 
 

Inne SM i Jönköping 22-25.11.07 

Adam J intog bassängen på 50 fritt. Han tog sig 
vidare från försöken men det hela tog slut i 
semifinalen, där han fick den 13:e bästa tiden med 
23.63. Ett klart OK resultat med hänsyn till hans 
ålder. 
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Sjöhästen i Hemse 25.11.07 

En riktig ungdomstävling där man verkligen ser 
glädjen i de unga simmare som kanske tävlar för 
första gången. Här gäller det att ha roligt, vilket är 
viktigare än att vinna. Bra och kul tävling. Alla syns. 

 

Juldoppet i Visby 9.12.07 

Lika säkert som att jultomten kommer varje år, så 
återkommer juldoppet. Varje år så säger vi att det 
inte skall vara så himla allvarligt, men när simmarna 
väl kommit i vattnet så vill ingen förlora. Här kämpar 
man ända in i kaklet. Man går inte ”in i väggen”. Det 
hela avslutas med en mixad lagkapp.  

Adam J satte nytt rekord på 25 m fritt med tiden 
11.45. Bara att gratulera. Sist men inte minst –alla får 
pris. Har man genomfört  juldoppet är det bara att 
hänga av sig badkläderna och gå till en välbehövlig 
julvila.  

 
 
 
 
 
 
 
Vi tackar alla som gjort simmaråret framgångsrikt. 

alla har kämpat väl och målmedvetet. 
 
Vi vill också gratulera Ida Sandin (numera Väsby 

SS) till alla framgångar och då särskilt lyfta på 
badmössan för hennes bedrift att plocka hem ett 
individuellt guld på 400 m medley. Första gotlänning 
någonsin som erhållit ett SM-Guld i simning. 

 

Enduro på Tofta skjutfält 3.11.07 

Årets största folkfest höll på att försvinna. Brist på 
pengar (garantier) var nog det största hotet. Efter ett 
rejält upprop och ett stort stöd från bl.a. näringslivet 
så kunde alla andas ut. Heder åt alla som såg till att 
”Världens Största Endurotävling”  fick en fortsättning. 

För WSS del känns det verkligen bra att vi får vara 
en del av hela arrangemanget.  

Mats ”Lappen”  Nilsson, SMK Dala tog sin andra 
raka, och femte seger totalt, när Gotland Grand 
National avgjordes på Tofta lördagen den 3:e 
november. En av förhandsfavoriterna, tiofaldiga 
världsmästaren i motocross, Stefan Everts, bröt efter 
fem varv.  

Nu kom inte varken ”Lappen” eller Stefan till 
Solbergabadet för att löga sig, men vi kunde ändå se 
till att nästan 300 åkare kunde avsluta sin dag i 
badet. Ni må tro att en enduroåkare är betydligt mer 
tilltalande när jordkakorna från Tofta skjutfält spolats 
bort från deras mer eller mindre vältränade kroppar. 

Välkomna tillbaks nästa år. 

Försäljning 

Vi får väl kalla oss för ”receptionister” på badet när 
lördags- och söndagsgrupperna har träning. Det 
innebär att man får göra allt. Svara i telefon, leta efter 
kvarglömda kläder, sälja simglasögon, simmärken, 
tröjor, badlakan och allt vad som finns att bjuda på. 
Dessutom skall man hålla koll på hur många som är 
med i varje grupp och svara på frågor och stå till 
tjänst med lite av varje. Det är oftast trevligt. Man 
träffar barn, föräldrar och ledare som kommer dit. 

Som vanligt behöver vi flera frivilliga som kan ställa 
upp. Tack till Er i den lilla skaran som hjälper till. 

Elsie 
 

Bingolotto 

Jag säger bara Bingolotto. Ni kan ha vilka 
synpunkter Ni vill, men kom gärna med vettiga idéer 
om hur vi kan få in kosing till verksamheten. 

Vi har minskat väsentligt sedan start. Eva S i första 
hand, skall ha en eloge för sitt engagemang med 
bl.a. dessa ”förhatliga” papperslappar. En skärpning 
måste till i kampen om att finna den stora skatten. 

 

Simmärken 

Vägmärken, blåmärken, sugmärken och alla andra 
märken är inte helt oväsentliga. Om vi nu 
koncentrerar oss på simmärken så kan vi snabbt se 
resultatet. I första hand till alla barn som har möjlighet 
att uppnå sina drömmar om en stor märkessamling, 
där man blir uppskattad för att man varit duktig. 
Sedan, om man följer bestämmelserna, så får man 
faktiskt en bra undervisning i simkonsten. 
Simkunnighet är en rättighet för alla barn. Köp 
simmärken, dock inte förrän man klarat proven. 

Mera märken ger klubben mera pengar. 
 

 

 

 

 

 

Solbergabadet 

En uppmaning är att besöka Solbergabadet. Tro 
det eller ej, men man kan faktiskt förutom att simma 
på olika nivåer, komma för att beskåda sina 
barn/ungdomar som tränar och ligger i för att Ni 
vuxna skall känna Er stolta. Sedan kan man hjälpa till 
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som bl.a. funktionär vid tävlingar. Man kan bada 
bastu, där, som Ni vet alla problem i hela världen 
löses. Det sociala är ju ett uttjatat ämne, men alla 
behöver kanske någon som bryr sig, om inte annat 
för att prata. 

Detta är inte bara en uppmaning utan en utmaning. 
När Ni väl är där finns det alltid någon som tar hand 
om Er. Var rädd om Er och om badet. 

Tack till personalen. 
 

Utomhusbaden 

Visst känner Ni till att WSS sommartid driver 
utomhusbaden Melonen och Terra Nova. 
Gotlandshem äger och WSS driver (inte omkring) 
dessa två bad sedan ett 10-tal år tillbaka. Gotland 
har, förutom Lummelundagrottorna, Hoburgsgubben 
och andra kända turistmål, också två förnämliga 
utomhusbad nämligen Melonen och Terra Nova.  

Kallt i havet, för blåsigt och regnigt eller alger och 
en massa annat skit som flyter omkring i Östersjön, 
gör att ett eller flera besök är en lisa för själen. Bad är 
hälsa – Hälsa ofta! 

Förutom det uppräknade så kan vi erbjuda ett antal 
ungdomar ett fritt men ansvarsfullt sommarjobb. 

Vi bedriver dessutom i utomhusbaden, simskolor 
för barn.  Varje omgång pågår under tre veckor i följd. 
Det erbjudes flera omgångar under juli-augusti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klubbstugan 

Kvarnstugan vid kvarnen Kärringen. Jo den heter 
Kärringen. Det är inte något negativt överhuvudtaget. 
Kvarnen heter så, det är bara att acceptera. Jag tror 
att man skall tyda namnet att kärring är något som 
står emot när det blåser hårt, tål att bli utsatt för 
hårda prövningar, malar på utan knot och vågar 
sikt(a) högt. 

På svenska går det bra, men engelska Kvarn=Mill, 
Kärring=Bitch (tror jag). Nästa år tror jag att vi 
försöker med ryska kanske. Mycket snack, men 
ingen verkstad. Verkstad och verkstad, det händer 
trots allt en hel del vid stugan. Den är ganska bra 
utnyttjad för egna ändamål, även en hel del för 
uthyrning av olika slag. Bra! 

Så var det några små saker att påminna om –
målning av staket, uppfräschning av kök, stugan 
utvändigt, gräsklippning, plus några små, små 
detaljer som kanske (?!?) fixar sig självt. Ursäkta 
ironin. Alltid retar det någon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julmarknad – Lucia 

Pysselkväll hade vi i stugan den 13:e dec. Nio 
simmare kom dit för att pyssla. Det tillverkades 
”polkagrisar”, dörrkransar och cocosbollar. Hans J 
och Elsie var där och hjälpte till. 

Kvällen före luciafirandet var Birgitta P och Elsie 
och tog emot ”grejer” till försäljning. Dukade i ordning 
och paketerade godis och annat som skulle fixas. 

Den 15:e dec hade vi som vanligt julgrans-
försäljning på gården vid stugan och i stugan kunde 
man handla kaffebröd, limpor mm samt dricka en 
kopp kaffe. 

På badet på eftermiddagen började det som vanligt 
med defilering, där alla grupper deltog. När alla stod 
kvar runt bassängen blev det utdelning av vandrings-
priser och andra utmärkelser. Därefter följde 
uppvisning av alla simgrupper. Även fensimmarna 
visade upp sig. 

Till pausen hade Eva S fått tag på Lyckans 
Ukeleleorkester som underhöll till kaffet. 

Som avslutning blev det som vanligt ett 
stämningsfullt luciatåg. Lucior detta år var Stina 
Juhlin och Wilma Sjöberg. Fanny Gardarfve sjöng 
solo och Kjell Gardarfve spelade till luciasångerna. 

Stort tack till alla som hjälpt till så att vi även detta 
år har kunnat genomföra både Julmarknad och 
Lucia. 

Elsie 
 

Dataansvarig 

WSS har ingen egen data (den som man aktiverar 
med att stoppa en kontakt i två hål i väggen). Men vi 
har Crister Persson, Hans Juhlin och Elsie. Visst ja, 
Nordström heter hon i efternamn. De kan, de vill, de 
vågar. Det är mycket just nu, eller nästan alltid. Tack 
för alla resultat, statistik mm som kan komma ur en 
liten burk (datan). 

Simkunnig är den som faller i vattnet, får 
huvudet under ytan och efter att ha tagit sig 
upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en 

följd, varav 50 m på rygg. 
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   Utdelade vandringspriser mm 2007 
 

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 Stina Juhlin 
Robin Cederqvist 
 

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 Johnny Allestad 

WSS vp ”Mest lovande 
unga simmare ” 

Den pojke eller flicka, högst 12 
år, som under året visat sig vara 
den bästa i sin åldersgrupp och 
under året uppvisat en fin 
utveckling. 

Pokal Elin Tinge 

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 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 Sofia Oscarsson 
Caroline Krook 

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 Anna Paulsen 
Robin Cederqvist 
 

WSS uppmuntringspris 
”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 
goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Anna Paulsen 
Daniel Cederqvist 
Louise Thurell 
Eva Hult 

 

        Dessutom har Gun Fohlström utsetts till Hedersmedlem samt Anette Hammarström  utsetts till Hedersledamot i WSS.  
   Kerstin Hopkins Pettersson fick för år 2006 Gotlands Simförbunds utmärkelse ”William Holmgrens minne”. 
   Tord Thuresson, Svenska Livräddningssällskapet har fått SISU-priset. 
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Utmärkelser 

Nu var vi där igen. Om utmärkelse innebär att någon utmärker sig på ett negativt sätt så kan vi sluta skriva. Nej, 
det handlar om alla de som utmärker sig (nu var vi där igen) och som gör saker som så många andra borde göra. 
Det handlar inte bara om prestationer på det idrottsliga planet, utan även om allt runt omkring hela ”klabbet” som 
ingår i ett helhetskoncept. Vi skulle kunna sluta här, men vi vill hylla alla som bidrar till framgångar. 

Vi vill hylla alla, även de som inte får stå på någon prispall. Tack till Er och grattis till alla som på något sätt 
uppmärksammats med medaljer, plaketter, ära och berömmelse. Ni som inte omnämns skall veta att utan Er skulle 
det inte funka. En guldmedalj är inte en mans/kvinnas jobb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att göra ingenting är bättre än att med 
stor möda ingenting uträtta. 

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?   www.gotlandsidrottshistoriska.se 
 
Vi har mycket historia att berätta. Wisby simsällskap bildades den 23 augusti 1922. Det 

om något måste ju innebära, att Ni håller inne med åtskilliga historier, anekdoter, 
berättelser eller varför inte foton, pokaler, medaljer mm som skulle berika vår historia. Ni 
har säkert någon Ni känner som har anknytning till simningen. Allt som hände så sent som 
igår är historia. Varför inte berätta Er historia. 

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. 
 

http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/
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DISTRIKTSMÄSTARE 2007 
 

DAMER    
 
50 fritt Stina Juhlin WSS 30.62 
100 fritt Stina Juhlin WSS 1.05.93 
200 fritt Matilda Persson WSS 3.11.37 
400 fritt -   
800 fritt Stina Juhlin WSS 10.29.91 
1500  fritt -    
4x50    fritt - 
4x100   fritt     Stina Juhlin, Teresa Lindqvist, 
  Caroline Krook, Elin Tinge WSS 4.54.55 
4x200 fritt -  
50 bröst Stina Juhlin WSS 41.98 
100 bröst Stina Juhlin WSS 1.29.36 
200 bröst -   
50 rygg Stina Juhlin WSS 33.35 
100 rygg Stina Juhlin WSS 1.13.77 
200 rygg Stina Juhlin WSS 2.38.04 
50 fjäril Nanny Gahm-Strage HBK 32.73 
100 fjäril Nanny Gahm-Strage HBK 1.15.86 
200 fjäril -   
100 medley Nanny Gahm-Strage HBK 1.16.77 
200 medley -   
400 medley -   
4x50 medley - 
4x100 medley Eira Werner, Sara Nyberg,  
  Stina Juhlin, Caroline Krook WSS 6.00.04 

 
HERRAR 
 
50 fritt Adam Jakobsson WSS 24.28 
100 fritt Adam Jakobsson WSS 53.79 
200 fritt Johnny Allestad WSS 2.02.03 
400 fritt Johnny Allestad WSS 4.32.08 
1500 fritt Johnny Allestad WSS 18.21.98 
4x50 fritt Johnny Allestad, Daniel  
  Cederqvist,Robin  
  Cederqvist, Adam Jakobsson WSS 1.51.48 
4x100 fritt Robin Cederqvist, Daniel  
  Cederqvist, Johnny Allestad,  
  Adam Jakobsson WSS 3.58.62 
4x200 fritt Johnny Allestad, Silas  
  Lindqvist-Orusild, Robin  
  Cederqvist, Jakob Andersson WSS 9.17.54 
50 bröst Daniel Cederqvist WSS 31.16 
100 bröst Daniel Cederqvist WSS 1.09.25 
200 bröst Daniel Cederqvist WSS 2.33.57 
50 rygg Adam Jakobsson WSS 31.24 
100 rygg Johnny Allestad WSS 1.08.59 
200 rygg Johnny Allestad WSS 2.25.44 
50 fjäril Adam Jakobsson WSS 26.66 
100 fjäril Adam Jakobsson WSS 1.04.39 
200 fjäril Adam Jakobsson WSS 2.34.20 
100 medley Adam Jakobsson WSS 1.06.15 
200 medley Adam Jakobsson WSS 2.34.81 
400 medley -   
4x50 medley Niclas Högberg, Daniel  
  Cederqvist, Adam Jakobsson,  
  Erik Sohlin WSS 2.02.51 
4x100 medley Johnny Allestad, Daniel  
  Cederqvist, Adam Jakobsson, 
  Robin Cederqvist WSS 4.28.22 
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 WISBY SIMSÄLLSKAP       KLUBBREKORD 2007 

       HERRAR  25-metersbana 
25 m fritt 071209 Adam Jakobsson DR 11.45 
50 m fritt 071124 Adam Jakobsson DR 23.43 
100 m fritt 070201 Adam Jakobsson DR 52.22 
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 070703 Jonas Persson, Daniel Cederqvist, 

Johnny Allestad, Adam Jakobsson 
DR 1.38.90 

4x100 m fritt 070705 Jonas Persson, Johnny Allestad, 
Daniel Cederqvist, Adam Jakobsson 

DR 3 39 33 

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

DR 8.09.20 

50 m bröst 071027 Daniel Cederqvist DR 31.16 
100 m bröst 061111 Daniel Cederqvist DR 1.07.97 
200 m bröst 030703 Jonas Persson DR 2.31.33 
50 m  rygg 070702 Adam Jakobsson DR 28.88 
100 m rygg 030323 Jonas Persson DR 1.03.30 
200 m rygg 860201 Johan Rydquist DR 2.17.31 
50 m  fjäril 070202 Adam Jakobsson DR 26.53 
100 m  fjäril 061007 Adam Jakobsson DR 59.82 
200 m fjäril 860412 Tord Thuresson DR 2.11.39 
100 m medley 070704 Jonas Persson DR 1.00.98 
200 m medley 070702 Jonas Persson DR 2.12.48 
400 m medley 860125 Tord Thuresson DR 4.40.29 
4x50 m medley 070702 Johnny Allestad, Daniel Cederqvist, 

Jonas Persson, Adam Jakobsson 
DR 1.51.63 

4x100 m medley 070704 Johnny Allestad, Daniel Cederqvist, 
Adam Jakobsson, Jonas Persson 

DR 4.09.04 

       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 071209 Petra Allestad DR 31.19 
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, 2007-12-31 

 
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 071209 Petra Allestad WSS 31.19 
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, 2007-12-31 
 

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, 2007-12-31 

 
25 m fritt 071209 Adam Jakobsson WSS 11.45 
50 m fritt 071124 Adam Jakobsson WSS 23.43 
100 m fritt 070201 Adam Jakobsson WSS 52.22 
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 070703 Jonas Persson, Daniel Cederqvist, 

Johnny Allestad, Adam Jakobsson 
WSS 1.38.90 

 
4x100 m  fritt 070705 Jonas Persson, Johnny Allestad, 

Daniel Cederqvist, Adam Jakobsson 
WSS 3.39.33 

 
4x200 m fritt 061029 Adam Jakobsson, Daniel Cederqvist, 

Jonas Persson, Johnny Allestad 
WSS 8.09.20 

50 m bröst 071027 Daniel Cederqvist WSS 31.16 
100 m  bröst 061111 Daniel Cederqvist WSS 1.07.97 
200 m bröst 030703 Jonas Persson WSS 2.31.33 
50 m  rygg 070702 Adam Jakobsson WSS 28.88 
100 m rygg 030323 Jonas Persson WSS 1.03.30 
200 m rygg 860201 Johan Rydqvist WSS 2.17.31 
50 m fjäril 070202 Adam Jakobsson WSS 26.53 
100 m fjäril 061007 Adam Jakobsson WSS 59.82 
200 m fjäril 860412 Tord Thuresson WSS 2.11.39 
100 m medley 070704 Jonas Persson WSS 1.00.98 
200 m medley 070702 Jonas Persson WSS 2.12.48 
400 m medley 860125 Tord Thuresson WSS 4.40.29 
4x50 m medley 070702 Johnny Allestad, Daniel Cederqvist, 

Jonas Persson, Adam Jakobsson  
WSS 1.51.63 

4x100 m medley 070704 Johnny Allestad,  Daniel Cederqvist, 
Adam Jakobsson, Jonas Persson 

WSS 4.09.04 

 

 

GOTLANDSREKORD, LÅNG BANA, HERRAR, 2007-12-31 
 

50 m fritt 070421 Adam Jakobsson WSS 25.03 
100 m fritt 070420 Adam Jakobsson WSS 54.95 
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 070420 Daniel Cederqvist WSS 32.16 
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 2007     
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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.  
 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 
 

 
 

Till ”Mr Simnings” minne 

 

Rune Fohlström, ”Mr Simning” som han kallades av många, avled den 21 maj 2007. 
Rune var under många år en mycket engagerad simledare både i Gotlands Simförbund 
och i Wisby Simsällskap. Det var med stor sorg som jag mottog beskedet  av hans hustru 
Gun. Rune fick leva drygt 75 år och hade haft ett innehållsrikt liv. Han var en varm och 
omtänksam person som kommer att finnas kvar i våra minnen länge. Vi är många som 
hade önskat att han skulle få vara med oss många år framöver. Tack för alla år som vi 
hade tillsammans och en extra varm hälsning till Gun, barnen och övriga anhöriga. 

Kjellis 
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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 

 
Om vi ställer oss upp, tar av hatten och om det samtidigt blåses fanfar på trumpet och fanor 

hissas, så hoppas vi att det är Er vi hyllar. Alla, som på så många olika sätt sett till att vi –Wisby 
Simsällskap- är som en stor familj med många goda förtjänster.  

 
Det händer så mycket under ett år som man inte kan förutse. Vi har bytt tränare igen. Bonnie 

ut och Rikard in. Bonnie lämnade oss sista juni och Rikard börjar i februari nästa år. Dessa två, 
tillsammans med hela vår fantastiska ledarstab och med alla simmare vill vi tacka för det 
gångna året. Grattis till alla framgångar Ni simmare, allt ifrån att slå personliga rekord till att 
plocka hem guldmedaljer mm, och allt vad det står för. 

 
 
 
 
 

Kjellåke Nordström 
Ordförande 

 
 
 

 Leif Söderdahl        Hans Juhlin 
 
 
 
 Pia Persson         Gunnar Sohlin 
 
 
 
 Susanne Markvardsén      Kerstin Hopkins Pettersson 
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Balansrapport 

Räkenskapsår 0701-0712 
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Resultatrapport 
Räkenskapsår 0701-0712 
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Verksamhetsplan 2008  

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. 3. 

 

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 heltid. 

 

Träningsläger 

Vi planerar ett läger på Åland under år 2008. Om allt går vägen så kommer det att förläggas till den bassäng i 
Godby som blir arena vid NatWest Island Games 2009. 

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. 

 

Övriga arrangemang 

 Kanske dags att damma av ”Strandvandringen” 

 Endurobad 

 Jul- och luciamarknad med julgransförsäljning 

 Hålla vår webbsida levande. 
För ovan angivna, se verksamhetsplan i årsberättelsen eller gå in på vår hemsida www.wisbysim.se 

http://www.wisbysim.se/
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 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 

 Tränarutbildningar 

Ekonomi 

Aktivt verka och medverka till ökat kostnadsmedvetande. Gemensamt hitta vägar som kan ge ökade intäkter. 
Vara öppen för fler projektarbeten. Stimulera alla att medverka till ökade intäkter. 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 2008 

 
 

Jan 19 Korta Pers  Visby 
Feb 31-3 JSM, 25m  Uddevalla 
 8-10 Grand Prix 1  Jönköping 
 22-26 Läger  Åland  
Mars 6 GSIMF årsmöte  Visby 
 7-9 Grand Prix, 50m  Uppsala 
 5 HBK:sim årsmöte  Hemse 
 8-9 Glasriket Cup (Yngre) alt  Växjö 
 12 WSS årsmöte  Visby 
 16 Vårplasket  Hemse  
April 5-6 Läger  Visby/Roma/Hemse 
 12 Valborgsdoppet  Visby 
 19 Sponsorsim  Visby 
 26-27 Proton Open  Växjö 
 26-27 Saltis Cup  alternativ  Saltsjöbaden 
Maj 2-4 Grand Prix final  Stockholm 
 2-4 Rosenlund sprint ? Ä  Jönköping 
 10-11 Mitt i Prick  (Y)  Eksjö 
 24-25 Filbyter cup, 50 m alt  Linköping 
 31/5-1/6 Wella Cup   (Ä), 50 m alt  Täby 
Juni 14-15 Axa Sports Club Cup, 50m  Eskilstuna 
Juli 10-13 SUM-SIM ute, 50m  Varberg 
 16-20 Ute- SM/JSM, 50m  Norrköping 
Aug W 33 Ev läger, 50 m  Roma 
 16  Sponsorsim, 50 m  Roma 
Sept 13 Lång DM + Perstävling  Visby 
 27-28 Solberga Open  Visby 
Okt. 5-6 Läger  Visby/Roma/Hemse 
 11 Ena-cupen  Enköping 
 25-26 Sum-SIM regions  Stockholm 
Nov. 7-9 DM  Visby 
 12-13 WC  Sth 
 14-16 Aqurapid International  Stockholm 
 23 Sjöhästen  Hemse 
 27-30 Inne- SM, 25m 
Dec 6 Juldoppet  Visby 
Dec 13 Lucia  Visby 
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