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Förord 
 

Snön ligger vit på taken, endast tomten är vaken ……Nej det är ju redan skrivet, så jag får försöka med något nytt. Nytt och 

nytt, det är ju egentligen det förgångna som skall återges i en verksamhetsberättelse. Det hindrar givetvis inte att man blickar 

framåt. Året 2009 ( liksom tidigare år i WSS historia)  hände det en hel del som är värt att omnämna. Nu kommer inte allt med, 

men det är vår ambition att få en så heltäckande bild av vår verksamhet som möjligt. Om nu någon undrar varför det inte är 

skrivet om just den händelsen eller personen, så är det inte av illvilja. Ni skall alla veta att Ni alla är en del av Wisby 

Simsällskap och att alla är lika mycket värda. Som alltid är det några som kanske tar lite mer plats än andra och blir omnämnda 

oftare.  

2009 var året då en tränare gick (helt frivilligt) och en kom. Vi tackar Rikard Lindberg för vad han gjort för oss och hälsar 

den nya tränaren Peter Asp välkommen. Peter presenteras närmare på annan plats i verksamhetsberättelsen. Vi lovar, att vi 

skall hjälpa till så att WSS kommer att fortsatt vara en framgångsrik förening. Framgångar kan man inte beställa i någon 

katalog utan det är vi alla tillsammans som skapar dessa. Bakom en framgångsrik man står en framgångsrik kvinna brukar det 

heta. För vår del kan man utrycka det som så: Bakom en framgångsrik klubb står framgångsrika simmare, tränare, ledare, 

styrelse och föräldrar. Vi vill med denna inledning tacka alla som på något sätt bidrar till att vår ”familj” mår gott. 

Snön ligger fortfarande vit på taken – så  nu kan Ni börja ta del av årets verksamhetsberättelse. Ibland är det bra med 

återblickar, vilket underlättar hur högt man skall sätta ribban för framtiden. 

Tack till alla som bidrar till att något blir skrivet. Årets  upplaga har sammanställts av Elsie och Kjellis Nordström. Hittar 

Ni något som är fullständigt åt skogen så meddela oss och gillar Ni det som är skrivet när Ni kommit till sista sidan får Ni 

gärna tala om det också. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisby Simsällskap 

Skolportsgatan 4 

621 45 VISBY 

0498-21 22 00   

wss@gotlandica.se  

www.wisbysim.se  

Solbergabadet, Visby 

0498-26 96 65 
 

Styrelse 
Ordförande Kjellåke Nordström 

Vice ordf Leif Söderdahl 

Kassör Susanne Markvardsén 

Sekreterare Hans Juhlin 

Ledamot Pia Persson 

Ledamot Eva Sandin 

Ledamot  Per Söderström 

Sammanträden 
Wisby Simsällskap har under året hållit 

7 protokollförda sammanträden enligt 

följande: 

 

090120, 090216, 090424, 090519, 

090818, 091020, 091117 

Revisor 
 

Lars Persson 

SDF 
Wisby Simsällskap tillhör 

Gotlands Simförbund 

www.gotlandsim.se 

GSF 
Ombud vid Gotlands Simförbunds 

årsmöte:  

Representant från styrelsen WSS 

Per Söderström 

Valberedning 

Elsie Nordström, sammankallande, 

Hans Juhlin 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 

 

mailto:wss@gotlandica.se
http://www.wisbysim.se/
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Stugfogdar 

Kjellis 

Hans 

   Ordf. Kjellåke Nordström 

   Vice ordf. Leif Söderdahl 

        Sekr. Hans Juhlin  

Kassör Susanne Markvardsén 

  

 

 

          

Övriga ledamöter: 

Eva Sandin 

Pia Persson 

Per Söderström 

 

 

                

 AU Ordf, kassör och sekr.              

Materiel- 

förvaltare  

Per och Pia 
Utbildning, 

Idrotts-

gymnasium 

 Eva 

 
Klubb 

mäst. 

Kjellis 

Verksamhets- 

berättelsen 

Kjellis, Elsie  

och Per 

samt alla övriga 

i WSS 

  

Vakant   

Media 

Alla 
Ledigt 

?????? 

Marknad, Lucia, 

Enduro, Loppis mm 

Kjellis, Elsie, 

Pia och Sussie 

 

  

Träning, tävling, läger 

Leif, Hans, Rikard och 

Peter 

Respektive tränare. 

Elsie och Eva smågrupper 

 Arki- 

 varie 

 Elsie 

Data 

Hans 

Per 

Priser, ut- 

märkelser 

Kjellis och Eva 

 

 

Ha 

roligt! 
WISBY 

SIMSÄLLSKAP 
Ansvarsfördelning 

2009 
            

 

Idrottslyftet   
Pia  

Kjellis 
Fordon 

Kjellis 

Tider i 

badet 

Kjellis 
Tränings- 

utrustning 

Pia och Per 

  

Utomhus- 

baden 

Hans, Leif, 

Eva och  

Pia 

Ekonomi 

Susanne 

Hans 

Kjellis 

DENNA RUTA ÄR 

TILL FÖR ALLA 

I OCH UTANFÖR 

STYRELSEN. 

VI HAR ETT 

GEMENSAMT 

ANSVAR FÖR  

WSS 

Medlems- 

register 

Elsie 

Resursanskaffning, 

reklam, sponsring 

Hela styrelsen 

 

Bingo- 

lotto 

Per 

Läsk- 

automat 

Kjellis 

 

Kamrat- 

föreningen/ 

Supporter- 

gruppen 

  

Försäljning 

Elsie 

Eva 

Hemsida 

Per 

Leif 

Aktivitets- 

redovisning 

Elsie 

Rekord- 

tavla 

Kjellis 

Administration 

Kjellis, Hans, 

Susanne och 

Leif 



Verksamhetsberättelse 2009 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 3 - 

 

Medlemsredovisning 

alla medlemmar 
År 2009 2008 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal medlemmar 330 262 592 - 623 

Varav  betalande 262 208 470 79,4% 506 

 

 

Medlemsredovisning 

aktiva medlemmar 
År 2009 2008 

Kvinnor Män Summa Procent Summa 

Antal aktiva medlemmar 174 147 321 - 328 

varav under 12 år 62 52 114 35,5 % 135 

varav 17-20 år 3 9 12 3,7 %   11 

varav 5-7 år 26 18 44 13,7 % 38 

varav 7-12 år 51 49 100 31,2 % 119 

varav 13-16 år 15 7 22 6,9 % 30 

varav 7-20 år 69 65 134 41,2 % 160 

varav 12-25 år 24 23 47 14,6 % 52 

varav över 20 år 88 74 162 50,5 % 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 
VT 2009 HT 2009 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Tävlingsgrupp 6 12 18 7 8 15 

Uppstickarna 4 1 5 5 4 9 

Medley 18 11 29 8 8 16 

Crawl 14 2 16 12 4 16 

Rygg 1 och 2  17 12 29 15 15 30 

Sim 1, 2, 3, 4 27 20 47 22 24 46 

Plask o Lek 1 och 2 12 14 26 14 11 25 

Handikappgrupp - - - - - - 

Simundervisning för vuxna  - - - - - - 

Späckhuggarna (vuxensim) 1 7 8 2 6 8 

Vattengymnastik 1-4 57 3 60 57 2 59 

Morgonbadare, damer 21 0 21 21 0 21 

Morgonbadare, herrar 0 47 47 0 47 47 

Crawl-kurs våren/hösten 6 5 11 3 11 14 

SUMMA DELTAGARE 183 134 317 166 144 310 

Antal träningsgrupper   20   19 
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Medlemsrekrytering  

En liten, liten nedgång i antalet medlemmar från 2008. Den är så liten att den knappast märks. Minus 31 personer sedan 

förra årsskiftet. Hade det hänt i Harrisburg, så hade knappast varit mätbart. Nu hände det WSS och då kan vi bara nämna det i 

förbigående. Ingen ko på isen eller ingen katastrof, vi överlever och hoppas på påfyllning under 2010. Även om vi bestämmer 

över mycket, så fixar vi inte allt, men vi är optimister och ser bara framåt vad gäller denna avdelning i verksamhetsberättelsen. 

Ser Ni till att det blir fler barn, så lovar vi att vi skall försöka få in dem i verksamheten. Det är förresten inte bara barn som vi 

värnar om, vi tar hand om alla från födsel fram till den dag man inte flyter längre. 

 

 

 

 

Vi har fler töisar än sorkar i vårat sällskap. Fördelning är 44% mot 56%  så det är inget 

vi bekymrar oss för särskilt mycket. Från förra året har det blivit en liten förskjutning till 

förmån för den manliga delen (42/58). Om det beror på klimatförändringar eller något 

annat märkligt fenomen vet vi inte. Det är upp till Er att fundera på vad jag tänkte. Jag tror 

inte jag tänkte alls. 

 

 

    

 

 

Ser man till antalet sammankomster så har det 

minskat med fyra(4). Inte heller detta är alarmerande, 

dock får det inte fortsätta år efter år. Vi håller stången 

och ser man på 2005-2009 kan man konstatera  att 

antalet ökat från 620 till 749 sammankomster. Visst 

är det kul med statstik när det är till ens fördel. Vi har 

en fördel i att vi får ”ta hand” om så många i vårt 

”jobb”.  Även om vårt engagemang sker på ideell 

basis så är det ett jobb att få ”det hele” att fungera. 

Kul men svettigt ibland. Tack till alla som ställer upp 

på olika nivåer året runt för vår strävan att utföra 

något vettigt. 

PS En liten annons/uppmaning är att Ni hjälper till 

i någon grupp så vi kan växa utan att få växtverk.  
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Tävlingar 
 

 Lång DM i Visby 24 januari 

2008 års Lång DM inledde 2009 års tävlingssäsong i 

Solbergabadet. Distriktsmästarinna på 800 m blev WSS 

Stina Juhlin på 10.24.91 och distriktsmästare på 1500m 

blev WSS Johnny Allestad på 17.38.25.  Grattis!  

21 tappra simmare ställde upp i årets första simtävling. 

8 tjejer i ålder mellan 13-17 år simmade sträckan 800m 

fritt och 13 herrar i ålder mellan 12-34 år simmade 1500m 

fritt. Av de som hade tider sen tidigare var det hela 9 som 

satte nya personliga rekord! 

 

Vårplasket i Hemse 8 mars  
Breddtävlingen Vårplasket simmades i Hemse simhall. 

För många av simmarna var det premiär i tävlings-

sammanhang och många fina prestationer gjordes i 

bassängen. Tävlingsledningen tackar simmare, 

funktionärer och åskådare för en fin tävling! 

Adidas Cup i Solna 7-8 mars  

WSS simmare var framgångsrika i helgens tävling 

Adidas Cup i 

Vasalundshallen, 

Solna. På 54 

starter togs hela 

34 personliga re-

kord, 15 medaljer 

om 2 guld, 10 

silver och 3 brons.  

Niclas Högberg 

putsade sitt eget 

Gotlandsrekord på 

200 rygg med en hel sekund i den krävande bassängen, 

nya rekordtiden är nu 2.15.42, grattis! 

WSS erövrade en fin 6:e plats totalt i poängligan bland 

16 deltagande klubbar, mycket bra gjort då vi endast 

deltog i tre av fyra simpass! 

Bästa Fyran 15 mars i Solbergabadet  

I skoltävlingen Bästa Fyran 

segrade S:t Hansskolan. Det var 

tyvärr bara ett lag som anmält sig! 

Simmarna tävlade i lagkapp 8x25 

meter och de fick simma valfritt 

simsätt. För att få lite  motstånd så 

ställde några yngre killar från WSS upp och matchade S:t 

Hans. Förutom lagkappen var det flera stycken som 

passade på att ta Vattenprovet (ramla i från kanten, simma 

200 m varav 50 m ryggsim) och Simborgarmärket (200 

m). Det blev trots allt en rolig tävling med många på 

läktaren som hejade på. Deltagare i S:t Hansskolans lag 

var: Alva Timén, Simon Westergen, Alexander Nordlund, 

Simon Lindvall, Nora Dome, Felicia Gustafsson, Lova 

Danielsson och Cornelia Schwieler. 

 

 

Glasriket Cup i Växjö 4-5 april 
WSS simmare gjorde succé i Glasriket. Det var 

rekordslakt i helgens simmarfest i Växjö! På 107 starter 

sattes 91 personliga rekord! I småländska Växjö simmades 

Glasriket Cup och Gotland representerades av 20 simmare 

från WSS och 2 simmare från HBK.  

Daniel Cederqvist satte ett nytt mäktigt Gotlandsrekord 

på 200 m bröstsim på tiden 2.26.19, grattis! Denna fina 

insats räckte dessutom till en silvermedalj.  

Det var många plaketter och medaljer som delades ut 

till våra gotländska simmare i helgen, men den ädlaste 

valören delades endast ut till WSS Isac Lindblad som 

vann grenen 50 m bröstsim pojkar C-D 10 år o yngre. Isacs 

fina tid blev 47.84 (återväxten är tryggad), grattis Isac. 

Järfälla Nationella i Jakobsberg 18-19 april  

En tapper skara om sju simmare från WSS deltog i 

helgens simtävling Järfälla Nationella. 

Sju WSS-simmare kämpade mot tufft motstånd i 

Järfälla Nationella. WSS representerades av Sara Nyberg, 

Jakob Uddin, Philip Söderström, Jakob Andersson, Niclas 

Högberg, Robin och Daniel Cederqvist.  

Ett flertal nya personliga rekord sattes av våra duktiga 

simmare och dessutom fyra brons och ett silver, bra jobbat. 

Träningstävling i Solbergabadet 19 april 

Söndagen 19 april genomfördes en "träningstävling" för 

WSS yngre simmare i Solbergabadet. Tävlingen blev en 

mycket lyckad träning på att tävla. Alla hade trevligt och 

föräldrar, anhöriga och ledare hjälpte alla till med bl.a. 

tidtagning. 

 

Majdoppet i Solbergabadet 10 maj 

Majdoppet simmades med glans! Majdoppet som 

tidigare hette Valborgsdoppet simmades av ett 50-tal 

ungdomar inklusive några "vuxna" i Solbergabadet.  

Ett flertal fina personliga rekord slogs sedvanligt i 

Solbergabadets bassäng i Visby under söndagens  tävling. 

Cirka 50 deltagare i åldrarna 8 till 48 år från WSS och 

HBK deltog.  

Huvuddelen av tävlingen bestod av våra duktiga 

simmare från de olika tränings- och tävlingsgrupperna, och 

som avslutning på hela evenemanget ställde fyra tappra 

"vuxna" simmare från vårens crawl-kurs upp i 25 m frisim 

och alla kom minsann i mål med den äran. 

Våra rutinerade och nya funktionärer, den stora 

publiken och tävlingsledningen och givetvis alla simmarna 

bidrog till att göra Majdoppet till en mycket trevlig tävling 

som är den sista tävlingen i de gotländska bassängerna 

under våren 2009. 

 

Neptuniaden i Eriksdalsbadet 15-17 maj  
Våra NWIG-simmare, Stina, Robin, Daniel, Niclas, 

Pontus och Jakob A, gjorde mycket bra ifrån sig i helgens 

tävling Neptuniaden, som simmades i Eriksdalsbadets 50-

metersbassäng.  

Daniel förbättrade sina tidigare Gotlandsrekord på 50, 

100 och 200 m bröstsim och Niclas lyckades med den fina 
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bedriften att sätta nytt Gotlandsrekord på 200 rygg som 

Johan Rydqvist innehaft sedan den 4 augusti 1987! Niclas 

nya rekordtid lyder på 2.19.35.Grattis! 

Våra simmare gjorde ett flertal nya personliga rekord 

och det räckte dessutom till 1 guld, 2 silver och 2 

bronsplatser. Detta är ett mycket gott resultat i ett tufft 

motstånd i bassängen. 

Speedo Nordic Cup i Täby 30-31 maj  

Gotlandsrekordet på 4x100m medley är äntligen slaget 

efter nästan 36 år!  

Simmarna var i helgen 30-31 maj och tävlade i Täbys 

50-metersbassäng där Speedo Nordic Cup avgjordes. Mest 

anmärkningsvärt var att gotlandsrekordet på 4x100 m 

medley från 19 augusti 1973 äntligen slogs. Det gamla 

rekordet löd på 4.41.20 och innehades av Ola Sigalit, Nils-

Erik Thudén, Mats Rodebjer och Lars Andersson. Den nya 

rekordtiden, 4.25.68, innehas nu av Niclas Högberg, 

Daniel Cederqvist, Robin Cederqvist och Adam 

Jakobsson. Vi gratulerar! 

I övrigt visade våra yngre talanger framfötterna i 

bassängen med fina resultat, för en del var det premiär i 

50-metersbassäng. 

 

 

 

 

NWIG på Åland 27 juni - 4 juli  

Våra gotländska simmare från WSS 

var mycket framgångsrika under Ö-

spelen på Åland som genomfördes 

under vecka 27. Det sattes 25 

personliga rekord, 13 gotländska 

distriktsrekord, två brons och ett guld i 

bästa tänkbara internationella 

konkurrens. Ett antal hedrande 

finalplatser och uppnådda kvaltider till 

SM kan även läggas till i den fina 

insatsen från våra simmare. 

Solberga Open i Visby 26-27 september 

Årets Solberga Open blev än en gång en oförglömlig 

succé med nytt deltagarrekord och mängder av fina 

prestationer i bassängen! 

Hela 216 simmare kom till start från totalt tio klubbar, 

varav åtta från fastlandet, och det gjordes drygt 800 starter 

under helgen. Det bjöds på många personliga rekord och 

fantastiska insatser från simmare, ledare, föräldrar, 

funktionärer och publik i massor! 

 

 

 

 

Upplands DM/RM i Uppsala 24-25 oktober  

WSS-simmarna Robin Cederqvist och Niclas Högberg 

var och tävlade i Uppsala i helgen 24-25 oktober. Killarna 

deltog som extrasimmare i Upplands DM/RM. De gjorde 

totalt 13 starter tillsammans och det resulterade i bl.a. fyra 

nya pers, tre för Niclas och ett för Robin. Niclas pers på 

100 rygg innebar även ett nytt Gotlandsrekord på nya tiden 

1.02.05. Det var en putsning med 28/100. Bra kämpat 

grabbar! 

 

Svenska Simspelen i Väsby 7-8 november 

WSS-simmarna Stina Juhlin och Niclas Högberg 

tävlade i helgen 7-8 november i Väsby SS återuppståndna 

tävling Svenska Simspelen.  

Tränaren Peter Asp rapporterade följande från helgens 

tuffa utmaning: Både Stina och Niclas simmade riktigt bra 

tycker jag, hela helgen, dom låg kring eller precis på sina 

personliga rekord och vi har ju ej toppat till denna tävling 

så det ser ljust ut för framtida tävlingar. 

Det var ju riktigt tufft motstånd med ett antal 

medaljörer från VM , OS , EM och SM. Stina fick bland 

annat simma i samma heat som Sally Foster  från 

Australien som bland annat tog silver på kortbane-VM i 

Manchester. Det är sådant som gör att man växer som 

person både på och utanför tävlingsarenan.  

På läktaren hade vi det Japanska landslaget precis 

bakom oss, det var kul men svårt att förstå vad dom sa. 

Sammantaget en bra och lärorik helg hälsar 

Peter Asp 

 

SUM-SIM Regionsfinal i Järfälla 14-15 

november  

WSS deltog med en liten men mycket stark trupp om tre 

simmare till helgens SUM-SIM regionsfinal som avgjordes 

i Järfälla simhall i helgen 14-15 november. Läs Peters 

rapport från helgens fina insatser!  

Vi var en liten trupp ( Elin , Sara och Oskar) som åkte 

till SUM-SIM (Svenska Ungdoms Mästerskapen) 

Regionsfinal i Jakobsberg, Järfälla. Men OJ ! vad bra dom 

alla simmade. Elin persade på 200 fr 2.34 (pers med fyra 

sek), 200 ry 2.49 (pers med 11 sek) och 800 fr  11.18 (pers 

med 20 sek). Sara tangerade pers på 100 fr 1.06 och slog 

pers på 100 ry 1.16,5 och sedan var det killen ( av 

simmarna) i gänget, Oskar, som först simmade  100 fj och 

slog nytt pers med 11 sek, vilket innebar tiden 1.15, han 

simmade även 200 fr där han också slog ett nytt pers med 

tiden 2.17 (pers med 6 sek).   

En Jättebra och Jättekul helg tycker jag, det är roligt 

att se ungdomarna inte bara vid bassängen utan även på 

sidan om. Vi bodde på Majorskan vid IKEA och 

under söndagen fick vi åka till mina föräldrar igen och 

vila mitt på dagen och på em eftersom  vi var tvungna att 

lämna vandrarhemmet redan på fm. Allting gick jättebra.  

Tack för en Bra och Rolig Helg. /Peter 
En stor bukett rosor 

till funktionärer, ledare och alla andra runt 

omkring som ställde upp och gjorde så att 

Solberga Open blev till en härlig simtävling. 

Ett stort tack. 

Wisby Simsällskap genom Kjellis 
GA/GT 1.10.09 

Dagens Ros 

En stor bukett rosor vill jag ge ledarna Eva, 

Elsie, Kjellåke, Leif och Hans i Wisby SS för 

att jag fick bo och åka med er på Åland. Det 

var toppen! /Ivan Ahlgren 

 
GA/GT 11.7.09 



Verksamhetsberättelse 2009 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 7 - 

Aquarapid International i Eriksdalsbadet   

21-22 november   

Totalt 16 simmare från Gotland deltog i helgens stora 

simtävling i Eriksdalsbadet - Aquarapid International. 

Mängder med personliga rekord slogs och WSS hade ett 

flertal finalsimningar och t.o.m. en finalvinst av Niclas 

Högberg på 100 m rygg där han tangerade sitt egna  Got-

landsrekord på tiden 1.02.05, grattis! Läs Peters rapport 

från helgen.   

Min första tripp med lite flera simmare, även om det 

tyvärr var många som låg sjuka på hemmaplan, men 

följande kunde vara med: 

Från Wisby SS Niclas H , Stina J , Sara N, Gustav S , 

Robin C , Rasmus H , Gustav T, Anna O , Emma Ö , 

Emilia K H , Karolin G och tränare för dessa var Pernilla 

T och Peter A. 

Från Hemse BK Sim  Vendla N , Emrik N , Alexander B 

, Rebecka N , Viktor B och ledare för dessa var Mien N.  

Resan dit gick bra och när gänget som spelade säckpipa 

!?!  och dansade skotsk folkdans var klara kring 22.20 (lite 

sent men inte mycket att göra) i vårat rum, så fick vi 

äntligen packa upp alla våra madrasser och gå och lägga 

oss. Jag (Peter) och Mien sov utanför vårat rum av någon 

anledning, kanske hade med snarkningar att göra, vad vet 

jag?  

Själva tävlingarna gick mycket bra tycker jag. Många 

och stora pers blev det. ALLA satte pers på en eller flera 

grenar. Kan inte nämna alla tider men följande finalister 

hade vi: Niclas H  som vann (1:a) ! !  100 ryggsim på fina 

tiden 1.02.05, vilket är tangering av sitt eget Gotländska 

rekord. Stina J simmade finaler på 100 Ry 1.11.63 (bästa 

tid på väldigt länge enligt Stina själv), 100 fjärilsim 

1.10.60 och även 100 frisim där hon satte nytt personligt 

rekord med tiden 1.03.60. 

Sara N simmade final på 100 Ry och fick tiden 1.16.60. 

Gustav S tog sig till final på 100 br där han hade tiden 

1.31.10, nytt pers igen och efter en strykning så fick han 

till sin stora glädje också chansen att simma 100 fjärilsim i 

final, där han återigen efter att kommit över chocken slog 

pers med tiden 1.36.30. Mycket bra jobbat Gustav!  

Även alla simmare från Hemse slog STORA personliga 

rekord och ett litet extra + till Vendla som simmade 100 

fjärilsim för första gången och gjorde det Jättebra.  

Kul att åka med lite större trupp och även att få träffa 

simmarna från Hemse. Det blev en låååång fredag med 

start vid 06.20 och som jag skrev tidigare,  in i sovrummet 

kring 22.20. Kanske inte den bästa uppladdningen men det 

funkade ju med tanke på alla fina simningar under hela 

helgen.  

PS Något som behöver övas på är att heja tillsammans i 

TAKT på dom som simmar. DS  

Tack så mycket för en Rolig,Trevlig och Bra helg.  

Hälsningar Peter / Pernilla / Mien 

Juldoppet i Solbergabadet 5 december 

Hela 38 simmare från WSS och HBK Sim deltog i årets 

sista simtävling, Juldoppet, som simmades i Solberga-

badet. Simmarna gjorde 204 individuella starter och satte 

104 personliga rekord, vilket är ett gott tecken på att 

gotländsk simning är på god frammarsch. 

Tävlingen avslutades med en rolig lagkapp med 5 

mixade lag där alla simmare deltog.  

Juldoppet inleddes med "crawl-examen", utom tävlan, 

där fem deltagare från Kerstins crawl-kurs deltog. 

 

Läger 

Träningslägret på Åland 20-24 februari 

För andra året på raken förlade vi ett träningsläger på 

Åland. Gotlands Simförbund ordnade ett mycket lyckat 

träningsläger under sportlovet i den anläggning som 

NWIG genomfördes  i senare under  året. Det var många 

tuffa träningspass i den fina anläggningen i Godby. Med 

som ledare var Rikard Lindberg, Pernilla Thuresson och 

Kerstin Nyberg 

samt överle-

daren Fredrik 

Persson. Alla 

simmare skötte 

sig bra och såg 

ut att trivas till-

sammans under 

denna vecka. 

 

 

 

Vill du se lite bilder går Du in på vår hemsida, därifrån 

klickar Du dig vidare till Träningsläger under Simträning 

eller kikar i Arkivet ! 

Ny tränare till Wisby Simsällskap 

WSS har idag, 12 okt, anställt en ny tränare. Han heter 

Peter Asp och är 46 år. Han har jobbat med simning i stort 

sett hela sitt liv. Peter började simma i Märsta Simsällskap 

och fortsatte sedan i Upsala Simsällskap. Han blev  tränare 

i början av 80-talet i Märsta 

Simsällskap för att sedan jobba 

vidare i Upsala Simsällskap från 

och med 1989. Peter har sedan 

dess varit i samma klubb antingen 

som anställd eller som ideell. Han 

har under de senaste åren varit 

ansvarig för A-gruppen. I denna 

grupp tränar och tävlar SUM-SIM 

äldre och JSM-simmare. Peter har 

även varit mycket involverad i Upsala SS Elitgrupp som 

bl.a. består av SM-simmare.   

Wisby Simsällskap hälsar Peter välkommen och 

hoppas att vi skall trivas med varandra. 

 

Ingen träning = dåliga resultat! Tänk vilket samband 

vissa saker kan ha. Våra simmare (de flesta) tränar mycket 

och effektivt, vilket ger resultat. Många  längder i (bas-) 

sängen och många timmar i  badet samt rätt inställning till 

sin sport gör att alla slår sina personliga rekord fler än en 

gång under året. Lägger man därtill alla Gotlandsrekord 

som vi kan läsa om i resultatlistorna så förstår man att slit 
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och vettig kost ger något att glädjas åt. Stort tack till 

ALLA SIMMARE stora som små, deras tränare och ledare 

samt föräldrar och övriga som finns med i olika funktioner 

i WSS. Utan Er kan man tömma bassängen på vatten och 

använda denna till ett jättelikt akvarium. Nedan kan Ni 

läsa om Peters (tränarens) sista ihopsatta träningspass för 

året:   

WSS tävlingssimmare gjorde idag,                 

30 december, årets sista träningspass för 2009 

och då simmades det riktigt långt!    

Självklart tog jag med mig 

traditionen som jag startade i 

Uppsala, nämligen att försöka 

simma 10000 m eller det 

längsta passet man någonsin 

gjort på sista passet för året 

och det var idag onsdag 30/12.  

Det gick alldeles lysande även 

här, för dom som simmade och 

det var följande: 

Rasmus 10400m,  Elin 10200 

m,  Niclas 10200 m, Philip 10007 m, Gustav S 10000 m, 

Daniel  10000 m (2tim 23min),  Marcus 8800 m, Emma 

 8600m. 

Totalt för dom som simmade 3 timmar (8st) blev 

78207m!!  Kanon bra Jobbat ! ! ! ! 

Dom som simmade 2 timmar var ( bra jobbat av er 

också!): Adam J Ca: 6500 m (2tim), Adam S 7000 m 

(2tim). 

Medley gruppen var också i och simmade längre än vad 

dom gjort tidigare. Dom höll på i ca 1.30-2.00 timmar och 

simmade mellan 3800m-4600m, Bra Jobbat!!  

Här var det följande som simmade: Emilia, Alva, Viktor, 

Gustav, Julia, My, Oskar, Linus och Emil. 

Ett extra plus till den yngsta som var igång detta pass 

och det var Linus Kahl , född 2001 som nästan simmade 

4000m med ett stort leende hela tiden och lite snack 

också under tiden han simmade, med betoning på medan 

han simmade, och så blev det en stålmannen ibland!! 

 Kul och Bra jobbat Linus !  

Sedan får jag 

avsluta med att 

tacka ALLA för 

mina första tre 

månader i  Wis-

by Simsällskap. 

Det har varit Jättekul och jag har  fått en kick av att 

komma till så många positiva och ALLTID så  Glada  

simmare, föräldrar och alla som jobbar i klubben. 

Fantastiskt ! 

Ser fram emot året 2010 och känner att det kommer bli 

ett riktigt bra simår för oss i Wisby Simsällskap.  

Gott Nytt År  till er  ALLA  ! ! 

Hälsningar Peter Asp 

 

Jag undrar hur många idrottsmän- och kvinnor som 

fixar sådana pass? Kan inte annat än beundra simmarna 

som är så tåliga och genomför sina uppgifter utan att tycka 

tränaren har en skruv lös. Tack till Er alla och välkommen 

Peter i WSS. /Kjellis 

Morgonbadarna damer/herrar 

Morgonbad, lunchbad, kvällsbad eller bara bad har 

ingen  betydelse. Huvudsaken är att man motionerar, sen 

spelar det ingen roll om huvudsaken 

är en mössa, keps, hög hatt eller 

någon  annan form av beklädnad för 

huvudet. Våra trogna morgonbadare 

som kanske satsar mer på gymnastik 

än simning och bad är ett härligt 

inslag i vår breda verksamhet. Vi 

trivs med dem och hoppas att de får 

sin beskärda del av motion vid sina 

besök i Solbergabadet. Morgon-

badarna består både av yngre 

och något äldre tjejer/kvinnor 

och pojkar/män som vårdar sina 

kroppar på ett härligt sätt. Ni 

skall veta att Ni tillhör den stora 

simmarfamiljen Wisby Sim-

sällskap. 

Vattengympa  

Först plask och lek, sen sim och lek, sedan……Listan 

kan göras hur långt helst och man kan hålla på hela livet 

med olika vattenaktiviteter. Vattengympa brukar oftast 

komma in i bilden när man fått några år på nacken, men 

kan lika gärna komma i samband med olyckor eller 

allmänt ohälsotillstånd. När det än kommer in i ens liv, så 

är det en mycket välgörande form av motion. Vatten i 

kombination med rörelser (gymnastik) gör varje människa 

till en bättre människa. Så varför inte satsa en del av Din 

tid (kanske fritid) på detta. Dessutom har vi även här 

duktiga ledare som tar hand om Er på bästa sätt. På allas 

vägnar framför vi vårt tack till Gunilla och Anna som alltid 

ställer upp. 

 

 

 

 

 

 

Simskola för vuxna   

Tyvärr kan vi inte för närvarande hålla igång denna så 

viktiga aktivitet. Vi måste tyvärr skylla på ledarbrist. Vi 

vet, att det finns många ute i kylan (det är ju vinter f.n.)  

som inte kan simma och skulle behöva få  sig en duvning 

eller rättare sagt undervisning av någon som är lite bättre i 

simning än dem själva. Vore vi politiker skulle vi kunna 

säga att vi jobbar på det. Nu är vi inte politiker, men säger 

ändå att vi jobbar på det.  

 

 

Till Vattengympaledarna 

Anna och Gunilla för era härliga 

söndagsmorgnar som håller oss i form. 

Söndagstanterna i badet 
 

GA/GT 16.12.09 
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Rödaste julrosorna  

till våra simtränare i Wisby Simsällskap: Jakob A, Jacob U, 

Johan M, Emelie B, Pernilla T, Jacob W och Peter A som 

tack för den här terminen! 

 

GOD JUL önskar Gustav, Oskar och  

Erika Strömbeck 

 
GA/GT 16.12.09 

Späckhuggarna vs Crawl-kurs för Vuxna 

Trött på att se ut som Johnny Weismuller i 

simbassängen? Anmäl Dig då till WSS crawl-kurs för 

vuxna! Ja så såg uppropet ut till denna aktivitet. 

Alla kan inte vara Späckhuggare, vilket är tur. Tänk vad 

det skulle bli trångt i badet. Vi får 

nog snart döpa om den lilla tappra 

skara som kallar sig Späckhuggare, 

då de inte alls ser ut som namnet 

beskriver. Nej, de är smäckra och 

liknar mer vältränade elitsimmare. 

Nåja, kanske inte riktigt men nästan. 

Hur som helst så träffas de i 

Solbergabadet varje tisdag och får en 

duvning i simkonst av den hårda, 

men rättvisa ”demotränaren” Kerstin 

Nyberg. Hon kan verkligen få fart på än det ena än det 

andra. Jag tror, att hon gillar det för hon har ett mystiskt 

leende på läpparna när hon vandrar fram och tillbaka på 

bassängkanten. Vi vill, vi kan, vi törs kan passa in på våra 

Späckhuggare. 

 

Start  ”smågrupperna” och 

”träningsgrupperna”        

Vi hade som vanligt tränarmöte i början på januari, 

närmare bestämt den 10:e. Vi var då i "Badvillan" bredvid 

Solbergabadet. Ny ledare denna termin var Malin 

Strömstedt som blev presenterad. Det blev några få 

uppflyttningar i grupperna och några nya i Rygg 2. 

Vårterminen startade den 17 resp. 18 januari och 

avslutningen blev den 16 maj vid klubbstugan där vi 

traditionsenligt lekte Skattjakten som 

brukar vara populärt. 

Tränarmötet inför höstterminen 

hölls den 13 augusti och terminen 

började den 29 resp. 30 augusti. 

Medley och Uppstick började den 24 

augusti. Vi fick med 32 st från 

väntelistan. Var tvungna att ta bort Sim 

4:an p.g.a. platsbrist på söndagstiderna. 

Fick plocka in Sim 4:orna uppåt eller 

neråt i grupperna. 

 

Försäljning 

Försäljningen innebär att någon behöver vara i 

receptionen på badet då grupperna pågår. Det kommer en 

del som vill handla glasögon, badmössor, tröjor mm samt 

glass. Dessutom är det en del som ringer återbud i sista 

stund som man också får notera. Bra om någon vuxen 

finns där när det kan bli frågor om grupper el.dyl. Det är 

mest att göra på söndagarna mellan kl. 09.15-14.00 då de 

yngsta barnen simmar och det är mest föräldrar med då. 

På lördagarna är det inte så många föräldrar på badet 

men ibland behöver ungdomarna handla något då också. 

Det är nog så viktigt att finnas där för kontakten mellan 

klubben och föräldrar/barn. Som det nu är så är det oftast 

Eva Sandin och Elsie som finns där. Tack även till er 

övriga som ställer upp. Ni behövs. /Elsie 

Inköpsdag Intersport 5 september 

Även i år blev det en inköpsdag på Intersport, Bingers 

Kvarn. Man kunde passa på att prova och beställa den nya 

grön/svarta WSS-overallen, väska med initialer och WSS-

logga och svarta pikétröjor med WSS-loggan på. 

Dessutom gavs den dagen rabatt på Arenas sortiment och 

även rabatt på övrigt sortiment i butiken (ej cyklar). Niklas 

Lybner som sålde Arenas sortiment fanns på plats och 

svarade på frågor. Många kom dit och det beställdes bl.a. 

14 overaller och 7 väskor.  

Julmarknad - Lucia 12 december 

Traditionsenligt inleddes denna dag vid WSS 

klubbstuga. Rusning blev det som vanligt efter de 

eftertraktade julgranarna. Boy Larsson fanns också där 

vid ett bord och sålde sina fina dörrkransar mm. Sune 

Larsson spelade dragspel ute en stund, men det blev för 

kallt så han fick flytta in och satt i framfarstun och 

spelade. 

Inne i stugan gick i första hand allt kaffebröd åt som 

smör och vi hade även i år böcker från Bokia som vi 

tjänade en slant på. 

På eftermiddagen började man med att sälja lotter till 

publiken och oss andra. Många skänkta vinster hade vi. 

Alla simmare och ledare samlades 

som vanligt i gympasalen och efter 

att ha fått ordning på "röran" där 

så tågades det ner till simhallen 

med fanbärarna Stina Juhlin och 

Silas Lindqvist Orusild i täten, för 

uppställning längs bassängkanten. 

Där delades det ut olika 

utmärkelser till simmare och 

ledare.  

Därefter följde uppvisningar av 

de olika grupperna. I pausen hade 

vi tyvärr inget uppträdande. De 

flesta gick dock ut i pausen till foajén för att kolla om de 

hade vunnit på sina lotter. 

Vackert uppträdande blev det avslutningsvis med 

skönsjungande luciatåg. Lucior i år var Matilda Persson 

och Maja Lundqvist och solist var Fanny Gardarfve. Lite 

annorlunda blev det med killar som fackelsimmare och 

tjejer som satt på kanten med facklor. 

Stort tack till alla som ställt upp så att vi även i år 

kunde genomföra detta arrangemang. /Elsie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse 2009 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 10 - 

Simmärken 

Simmärken står fortfarande högt i kurs bland de riktigt 

unga.  Den belöning i form av ett simmärke man får när 

man presterat något bra i bassängen syns väldigt tydligt i 

barnens ögon. Våra duktiga simledare och badvakter på 

utomhusbaden står för en stor del av simmärkes-

försäljningen.   Solbergabadets personal hjälper även de  

till så att barnen lär sig simma och ser till att de får 

möjlighet att förkovra sig i simning. Stort tack till alla som 

ser till att simkunskapen får kvalité.  

 

 

 

 

Utomhusbaden 

WSS har under ett antal år drivit utomhusbaden vid 

Melonen och Terra Nova i Visby. Vi arrenderar 

badanläggningarna av Gotlands Hem och har verksamhet 

där under några veckor på sommaren. Förutom att det ger 

lite extra klirr i kassan, så skapar det ett meningsfullt 

sommarjobb för våra ungdomar. De gör en mycket bra 

insats och får dessutom massor av frisk luft och för det 

mesta mycket sol. Sol, vind och vatten stärker en och man 

laddar batterierna inför höstens återgång till skolbänken. 

När detta skrivs så är det kanske inte sommaren man mest 

tänker på, när snön yr och vinden  pinar utomhus men  

tänk, det blir ju alltid en  sommar igen. Så har det varit år 

efter år. 

 

Funktionärsutbildning 30 jan och 14 februari  

Eva Sandin såg till att ett flertal nya 

funktionärer fick en duvning i 

regelbokens ibland snåriga djungel. Med 

Evas erfarenhet och gott mod hos 

deltagarna fick samtliga en ”guldstjärna” 

som tecken på att de klarat examen. En 

känd klyscha är ju, att utan funktionärer 

ingen tävling. Nu är det inte bara en 

klyscha utan en bitter verklighet. Mycket 

bra, att så många har förstått allvaret och 

ställer upp för sina och andras barn. 

Många jobbar ideellt och gör ett otroligt jobb, men det 

behövs fler.  

11 st tävlingsfunktionärer utbildades vid detta tillfälle.  

 

Utbildningar, föreläsningar mm 
År 2009 var inget undantag för vår del, när det gäller 

vad rubriken anger. Vi var dock inte lika aktiva som 

föregående år, men några erbjudanden tog vi del av. Lite 

korta redovisningar och reflektioner följer här lite huller 

om buller. 

Idrottsresemöte 22 januari  

Gotlands Idrottsförbund inbjöd till en diskussionsträff 

med transportörerna kring idrottsresandet från och till 

Gotland. Träffen var ett viktigt led i arbetet med att 

påverka såväl turlistor som framtida priser. Det 

informerades om det nya flygavtalet som GI har slutit med 

Gotlandsflyg samt Destination Gotlands nya koncept i och 

med det nya avtalet med staten.  

Bra och nyttig information. 

 

Baskurs i anatomi, fysiologi och träningslära  

Några få var där. 

 

Plattformen, tre delar 

Föreläsare: Gunnel Österberg och Janne 

Christoffersson, barn- och ungdomsledare. Våra elever 

som går på Idrottsgymnasiet tog del av vad dessa kunniga 

föreläsare hade att erbjuda.  

Plattformen är ingen Platt form. 

 

LOK-stödsprojektet 

Det har ingenting med det stöd loken i Hesselby och 

Gotlandståget erhåller. Nej det här är av helt annan 

dimension. De som fick stöd var, till att börja med, Per 

Söderström och Elsie Nordström från WSS. Även en del 

av ledarna fick sig en duvning så att de själva kan 

registrera sina aktiviteter. De som inte har fått utbildningen 

skall ännu få den. 

Gotland är pilotprojekt för den nya hanteringen av 

LOK-stödet som ska redovisas digitalt via IdrottOnline 

Klubb (fd Klubben Online) från och med 1januari 2009. 

För att kunna söka LOK-stöd via LOK så krävs det att 

föreningen har öppnat sin IdrottOnline Klubb-sida, att alla 

bidragsberättigade medlemmar är inlagda i medlems-

registret. Det gäller inte pengar eller livet, men väl pengar, 

något som är väldigt viktigt i vår värld.  

 

Diskussionsträff kring regionaliseringen inom 

Svensk idrott 8 september 

Ibland ger en lång rubrik i inbjudan till föreläsning eller 

informationsmöte svar, på vad det hela skall handla om. 

Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 

inbjöd SDF:en på Gotland till en diskussionsträff kring det 

faktum att allt fler SF gör om sin organisation och går över 

till större regionala SDF. Ur innehållet kan nämnas:  

- Bakgrund till idrottens organisation 

- Förre SDF en trend bland våra SF?   

- Vilka konsekvenser får det för gotländsk idrott?  

- Vad gäller för de regionala bidrag som har gått till 

SDF?  

- Möjligheter till frågor  

 

 Så kan det gå till och de närvarande var nog i alla fall 

lite klokare efter drygt 1 och ½ timmes information. 
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Det inte är hela sanningen som ovan skrivits, vi har 

varit på fler träffar. De är inte hemliga utan det är minnet 

som inte är helt i form  alla dagar. 

 

GGN – Gotland Grand National ??? 

Jo det är Grand, very, very Grand, inte bara lite grand. 

Som traditionen bjuder så har vi, Wisby Simsällskap, varit 

en del av detta stora (världens största endurotävling) 

evenemang. GGN startade 1984 

och sedan 1991 har vi varit på 

banan. Inte på Tofta skjutfält 

förstår Ni nog, utan vår egen 

bana i Solbergabadet. När åkarna 

gjort sina mer eller mindre 

heroiska insatser i lera och jocka 

på fältet, så kommer några i strömmar till oss för en 

reningsprocedur. Man kan lugnt säga att vi gör om dem till 

”bättre” människor, i alla fall renare. Vi vet, att de kanske 

inte står i någon tacksamhetsskuld till oss, men de 

uppskattar oss för vår insats. En del är så nedsmutsade att 

de skulle få betala extra på båten för övervikt på medtaget 

bagage.   

PS!  Rätt skall vara rätt. År 1998 var Solbergabadet 

stängt p.g.a. ombyggnad. Det var ett himla liv för att vi 

inte kunde fixa tvättmöjligheter. Det fick bli ”självtvätt”. 

 

Dataansvariga 

Med en massa fix och trix kommer man långt i 

Datavärlden. Har man dessutom en massa kunskap och ett 

brinnande intresse så är ingenting omöjligt med datans 

intrång i vår vardag och duktiga ”datister” (nytt ord som 

jag kom på alldeles nyss, kanske fel men det får man nog 

reda på av någon nitisk språkpolis). Hur man än vänder sig 

i världen, så finns det alltid 

någon som är bättre. Vi har 

tillgång till flera kompetenta på 

dataområdet, vilka kan nämnas 

vid  namn och de är Per 

Söderström, Hans Juhlin och 

Elsie Nordström. Vi andra då 

säger någon försmådd person. 

Naturligtvis är Ni också 

duktiga, men kanske inte lika 

duktiga på  just deras områden. 

Människan är faktiskt mer komplicerad än en Data och där 

hör Ni hemma. 

 

Badet  - Klubbstugan - Badvillan      

För ett antal år sedan ägde vi ett antal fordon.  Numera 

har vi hand om, eller rättare sagt tillgång till, ett antal 

fastigheter. Det viktigaste är naturligtvis Solbergabadet. 

Där ägnar, i första hand simmarna och tränarna åtskilliga 

timmar, vilket är mycket beundransvärt. Om ingen 

uppfattat det, så är det simträning som gäller när man är 

där. Logiskt,  eller hur? 

Solbergabadet föddes 1961 och hänger fortfarande med, 

liksom simmarna, även om de inte kan visa upp samma 

beundransvärda ålder. (Förr var man gubbe vid 30!!!) 

Klubbstugan som har sitt säte vid kvarnen Kärringen i 

Visby och är en mycket kär ägodel, trots att vi inte äger 

den (det känns så ibland). 

Många är de simmare och 

föräldrar som någon gång 

varit där på olika till-

ställningar och de har sett ut 

att ha trivts. En liten pärla 

eller oas som ger oss mycket 

glädje och nöje. ”Lilla huset” 

är en mental tillgång placerad 

norr om de omtalade Hällarna. 

"Badvillan", som i fjol gick under namnet Badhuset, 

ligger granne med Solbergabadet och nyttjas ganska 

frekvent av en massa olika konstellationer. Simmare, 

tränare, föräldrar, föreningar och en hel del andra har fått 

en ny träffpunkt. Vi är tacksamma för att vi fått möjlighet 

att bruka den f.d. vaktmästarbostaden. Om Badvillans  

väggar kunde tala så skulle så skulle alla historier räcka till 

en hel (mycket tjock) bok. 

Återfunnet 

Förra årets verksamhetsberättelse innehöll bl.a. en 

Efterlysning. Vi saknade vår grind som pryder entrén till 

klubbstugan. Efter ett drygt halvår stod grinden lutad mot 

staketet och bara längtade efter att 

bli hängd på sin rätta plats. Om 

den själv tagit sig dit eller 

samvetet kommit i fatt förövaren 

eller om någon samvetsgrann 

vänlig person funnit den och 

sedan släpat  den tillbaka, vet vi 

inte. Vi behöver inte veta, men vi 

är mycket tacksamma över att 

grinden åter är på plats. Sådana saker gör att man tror på 

det goda igen. Tack!S 

 

Trisslotter 

När inte längre orken eller viljan att sälja Binglotter 

fanns kvar, då sökte vi nya vägar. Medlemmarnas insatser 

efter den minskade försäljningen består i att man säljer 

prenumerationer på Trisslotter för Svenska Spels räkning. 

Här kan vi tjäna stora pengar så det gäller att vara aktiv på 

fältet. Alla vill resa på tävlingar, läger mm, men det är för 

få som verkligen vill engagera sig i penninganskaffningen. 

Alla kan bidra med något på ett eller annat sätt, så det är 

bara att komma igång. 

 

 

 

www.wisbysim.se 

http://www.wisbysim.se/
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Utdelade vandringspriser mm 2009 
 
 
 

Prisets namn Priset tilldelas Prisets art Pristagare 

WSS pris  

”För träningsflit” 

Den pojke och flicka, som under 

året visat synnerlig träningsflit, 

varvid både närvaro och kvalitet 

bedöms. 

500 kr Stina Juhlin 

Niclas Högberg 

Robin Cederqvist 

 

Juniwiks vpr  

”Bästa allround- 

simmare” 

Den pojke eller flicka, som  

under året haft de största  

framgångarna i DM och i övriga 

tävlingar på Gotland och i samtliga 

simsätt. 

Pokal Adam Jakobsson 

 

 

 

 

WSS pris  

”Mest lovande unga simmare ” 

Två simmare (oavsett kön), 

högst 12 år, som under året visat sig 

vara de bästa i  åldersklassen och 

under året uppvisat en fin 

utveckling. 

500:- Emilia K Hammarskjöld 

Alva Werner 

Douglas Holmedahl 

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 Stina Juhlin 

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 pojke och flicka som 

personligen utfört den bästa 

prestationen eller i övrigt uppträtt 

som ett föredöme för sällskapet. 

500 kr Fanny Gardarfve 

Anna Oscarsson 

Rasmus Hansson 

WSS vpr "Bästa Kompis" Den simmare, pojke och flicka, 

som under året i relationen 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 Stina Juhlin 

Niclas Högberg 

 

WSS uppmuntringspris 

”För goda insatser” 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

Pokal + 500 kr Pernilla Thuresson 

Jacob Werner 

Per Söderström 
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Utmärkelser 

Grattis till Ida Sandin 

Förutom våra duktiga simmare på hemmaplan, vill vi även framföra ett grattis till Ida för hennes framgångar på bl.a. SM, 

Svenskt rekord och SM-Guld på 4x50 fritt samt ett brons på 800 meter fritt. Ida simmar numera för Väsby SS, men startade sin 

bana i WSS. Med stor målmedvetenhet, mycket träning och talang kommer man långt.    

 

William Holmgrens minne 
  
 

På teknik -och tävlingsgruppernas uppstartsmöte i lördag den 9 januari delades William 

Holmgrens minne för 2008-2009 ut till tränaren Pernilla Thuresson.  

Priset utdelas genom Gotlands Simförbund och det var sista gången det delades ut 

eftersom Gotlands Simförbund upphör och från och med år 2010 går in i Stockholms 

Simförbund. Vi passar på och utropar ett stort grattis till Pernilla! 

 

 

 

 

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. 

WSS har tillgång till ”gamla vaktmästarbostaden” invid Solbergabadet för vår verksamhet. Vi delar den med Gotlands 

Idrottshistoriska förening som har delar av sina samlingar där. Vi har samlat på oss pokaler, medaljer, tidningsklipp mm och då 

inte bara WSS samlingar, utan från hela idrotts-Gotland. Vi träffas där för att snacka idrottsminnen, där den ena historien efter 

den andra kommer i dagen. Tänk, att idrotten skapat så många dråpliga historier som inte försämras av att ha några år på 

nacken.  

”Badvillan”, som vi kallar kåken, är även mycket bra att möten och träffar i då den ligger så bra till.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/
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DISTRIKTSMÄSTARE 2009 

             NYA DISTRIKTSREKORD 2009 

DAMER 
50 m fritt Sara Nyberg WSS 30.35 

100 m fritt Sara Nyberg WSS 1.05.30 
200 m fritt Elin Tinge WSS 2.30.99 

400 m fritt Elin Tinge WSS 5.21.35 

800 m fritt Ej genomfört     
1500 m fritt Ej genomfört    

4x50 m  fritt Sara Nyberg, Elin Tinge, 

Anna Oscarsson, Lowe 
Rogersdotter 

WSS 2.14.44 

4x100 m fritt Sara Nyberg, Elin Tinge, 

Fanny Gardarfve, Anna 
Oscarsson 

WSS 4.57.58 

4x200 m fritt Stina Juhlin, Matilda Persson, 

Emma Öhman, Emilia K 
Hammarskjöld 

WSS 10.46.92 

50 m bröst Matilda Persson WSS 41.25 

100 m bröst Matilda Persson WSS 1.26.42 
200 m bröst Matilda Persson WSS 3.05.25 

50 m rygg Stina Juhlin WSS 34.52 

100 m rygg Sara Nyberg WSS 1.18.00 
200 m rygg Stina Juhlin WSS 2.39.97 

50 m fjäril Stina Juhlin WSS 31.76 

100 m fjäril Stina Juhlin WSS 1.11.56 
200 m fjäril Stina Juhlin WSS 2.45.65 

100 m medley Stina Juhlin WSS 1.13.49 

200 m medley Stina Juhlin WSS 2.36.63 
400 m medley -   

4x50 m medley Anna Tyburski, Matilda Persson 

Stina Juhlin, Fanny Gardarfve 

WSS 2.28.92 

4x100 m medley Sara Nyberg, Matilda Persson, 

Fanny Gardarfve, Emilia K 

Hammarskjöld 

WSS 5.39.77 

HERRAR 
     

50 m fritt Daniel Cederqvist WSS 26.85 

100 m fritt Robin Cederqvist WSS 58.79 

200 m fritt Rasmus Hansson WSS 2.25.87 

400 m  fritt Oskar Persson WSS 4.54.13 
1500 m fritt              Ej genomfört     

4x50 m fritt Daniel Cederqvist, Niclas 

Högberg, 
Marcus Lewin, Tord Thuresson 

WSS 1.48.22 

4x100 m fritt Robin Cederqvist, Niclas 

Högberg, 
Marcus Lewin, Rasmus Hansson 

WSS 4.06.88 

4x200 m fritt Daniel Cederqvist, Niclas 

Högberg, 
Marcus Lewin, Gustav 

Strömbeck 

WSS 9.27.59 

50 m bröst Daniel Cederqvist WSS 31.42 
100 m bröst Daniel Cederqvist WSS 1.16.82 

200 m bröst Daniel Cederqvist WSS 2.44.44 

50 m rygg Niclas Högberg WSS 30.57 
100 m rygg Niclas Högberg WSS 1.03.34 

200 m rygg Niclas Högberg WSS 2.13.07 

50 m fjäril Robin Cederqvist WSS 29.03 
100 m fjäril Robin Cederqvist WSS 1.03.33 

200 m fjäril Robin Cederqvist WSS 2.27.68 

100 m medley Niclas Högberg WSS 1.05.62 
200 m medley Niclas Högberg WSS 2.22.71 

400 m medley -     

4x50 m medley Rasmus Hansson, Daniel 
Cederqvist, 

Robin Cederqvist, Oskar Persson 

WSS 2.03.37 

4x100 m medley Niclas Högberg, Marcus Lewin, 
Robin Cederqvist, Gustav 

Strömbeck 

WSS 4.41.08 

     www.wisbysim.se  

25 METERS BANA 
200 rygg H 090307 Niclas Högberg WSS 2.15.42 

200  bröst H 090405 Daniel Cederqvist WSS 2.26.19 
100  bröst H 090629 Daniel Cederqvist   WSS 1.06.13 

100 bröst H 090629 Daniel Cederqvist   WSS 1.05.68 

4x50 medley H 090629 Niclas Högberg,  
    Daniel Cederqvist, 

    Adam Jakobsson,  

    Robin Cederqvist   WSS 1.50.80 
50  bröst H 090630 Daniel Cederqvist   WSS 30.35 

50 bröst H  090630 Daniel Cederqvist   WSS 30.09 

200 rygg H 090701 Niclas Högberg   WSS 2.14.85 
4x100 medley H 090701 Niclas Högberg,  

    Daniel Cederqvist, 
    Adam Jakobsson,  

    Robin Cederqvist   WSS 4.09.02 

200 rygg H 090701 Niclas Högberg   WSS 2.13.74 
100 fritt H 090701 Adam Jakobsson   WSS 51.49 

100 rygg H 090701 Niclas Högberg   WSS 1.02.73 

4x100 medley H 090701 Niclas Högberg,  
    Daniel Cederqvist, 

    Adam Jakobsson,  

    Robin Cederqvist   WSS 4.04.63 
50 fritt H 090702 Adam Jakobsson   WSS 23.19 

200 bröst H 090702 Daniel Cederqvist   WSS 2.22.12 

100 rygg H 091025 Niclas Högberg WSS 1.02.05 

 

50 METERS BANA 
100  bröst H 090516 Daniel Cederqvist WSS 1.10.00 

50  bröst H 090516 Daniel Cederqvist WSS 31.66 

200 rygg H 090516 Niclas Högberg WSS 2.19.35 
200  bröst H 090517 Daniel Cederqvist WSS 2.35.91 

4x100 medley H 090531 Niclas Högberg,  

**)    Daniel Cederqvist, 
    Robin Cederqvist,  

    Adam Jakobsson WSS 4.25.68 

 
* *) Tidigare rekord på 4x100 medley (50 m-bana)  

togs 1973-08-19 tiden 4.41.20. Laget: Ola Sigalit,  

Nils-ErikThudén, Mats Rodebjer, Lars Andersson, WSS 

 

 

Medlems- och terminsavgifter för år 2010 
WSS medlemsavgift/årsavgift  100:-/år 

 

Terminsavgifter våren 2010 

Vattengympa   600:- 

Späckhuggarna   300:- 

Simskolegrupperna: 
Plask o Lek 1-2, Sim 1-3 och Rygg 1-2 500:- 

Teknikgrupperna: 
Crawl   600:- 

Medley   700:- 

Tävlingsgrupperna: 

B-gruppen   800:- 

A-gruppen   850:- 

Elit-gruppen   900:- 

 

http://www.wisbysim.se/
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WISBY SIMSÄLLSKAP KLUBBREKORD 2009 
 

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 

  

HERRAR 25-metersbana                

25 m fritt 071209 Adam Jakobsson DR 11.45 

50 m fritt 090702 Adam Jakobsson DR 23.19 

100 m fritt 090702 Adam Jakobsson DR 51.49 

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 090630 Daniel Cederqvist DR 30.09 

100 m bröst 090629 Daniel Cederqvist DR 1.05.68 

200 m bröst 090702 Daniel Cederqvist DR 2.22.12 

50 m  rygg 070702 Adam Jakobsson DR 28.88 

100 m rygg 091025 Niclas Högberg DR 1.02.05 

200 m rygg 090701 Niclas Högberg DR 2.13.74 

50 m  fjäril 081109 Adam Jakobsson DR 26.04 

100 m  fjäril 080927 Adam Jakobsson DR 58.64 

200 m fjäril 860412 Tord Thuresson DR 2.11.39 

100 m medley 081108 Adam Jakobsson DR 1.00.01 

200 m medley 070702 Jonas Persson DR 2.12.48 

400 m medley 860125 Tord Thuresson DR 4.40.29 

4x50 m medley 090629 Niclas Högberg, Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson, Robin Cederqvist 

DR 1.50.80 

4x100 m medley 090701 Niclas Högberg, Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson, Robin Cederqvist 

DR 4.04.63 
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GOTLANDSREKORD, KORT BANA, DAMER, 2009-12-31 

 
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, 2009-12-31 

 
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, 2009-12-31 

 
25 m fritt 071209 Adam Jakobsson WSS 11.45 

50 m fritt 090702 Adam Jakobsson WSS 23.19 

100 m fritt 090701 Adam Jakobsson WSS 51.49 

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 090630 Daniel Cederqvist WSS 30.09 

100 m  bröst 090629 Daniel Cederqvist WSS 1.05.68 

200 m bröst 090702 Daniel Cederqvist WSS 2.22.12 

50 m  rygg 070702 Adam Jakobsson WSS 28.88 

100 m rygg 091025 Niclas Högberg WSS 1.02.05 

200 m rygg 090701 Niclas Högberg WSS 2.13.74 

50 m fjäril 081109 Adam Jakobsson WSS 26.04 

100 m fjäril 080927 Adam Jakobsson WSS 57.90 

200 m fjäril 860412 Tord Thuresson WSS 2.11.39 

100 m medley 081108 Adam Jakobsson WSS 1.00.01 

200 m medley 070702 Jonas Persson WSS 2.12.48 

400 m medley 860125 Tord Thuresson WSS 4.40.29 

4x50 m medley 090629 Niclas Högberg, Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson, Robin Cederqvist 

WSS 1.50.80 

4x100 m medley 090701 Niclas Högberg,  Daniel Cederqvist, 

Adam Jakobsson,  Robin Cederqvist 

WSS 4.04.63 

 

 

GOTLANDSREKORD, LÅNG BANA, HERRAR, 2009-12-31 

 
50 m fritt 080716 Adam Jakobsson WSS 24.32 

100 m fritt 080718 Adam Jakobsson WSS 53.94 

200 m fritt 080209 Adam Jakobsson WSS 2.00.39 

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 080531 Robin Cederqvist, Daniel Cederqvist, 

Johnny Allestad, Adam Jakobsson 

WSS 3.50.54 

4x200 m fritt 670802 Kaj Larsson, Anders Gustafsson, 

Roland Pettersson, Tord Larsson 

WSS 9.14.30 

50 m bröst 090516 Daniel Cederqvist WSS 31.66 

100 m bröst 090516 Daniel Cederqvist WSS 1.10.00 

200 m bröst 090517 Daniel Cederqvist WSS 2.35.91 

50 m rygg 060513 Adam Jakobsson WSS 30.67 

100 m rygg 870803 Johan Rydqvist WSS 1.05.47 

200 m rygg 090516 Niclas Högberg WSS 2.19.35 

50 m fjäril 080614 Adam Jakobsson WSS 26.91 

100 m  fjäril 080615 Adam Jakobsson WSS 59.92 

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 090531 Niclas Högberg, Daniel Cederqvist, 

Robin Cederqvist, Adam Jakobsson 

WSS 4.25.68 
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Tävlingskostnader 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävling

Plats Simmare Ind-start

Datum Ledare Lag-start

LångDM 21 21 B/B

Visby Flyg

24-jan Övr

Läger  21 B/B 4795

Åland 5 Flyg

20-24 jan Övr

Adidas Cup 13 B/B 6999

Solna 3 54 Flyg

7-8 mars Övr 1020

Vårplasket 48 173 B/B

Hemse 5 9 Flyg

08-mar Övr

Glasriket Cup 20 115 B/B 7013

Växjö 3 6 Flyg

4-5 april Övr 1491

Träningstävling 33 80 B/B

Visby 11 Flyg

19-apr Övr

Järfälla Nat. 7 37 B/B 1509

Jakobsberg 1 4 Flyg

18-19 april Övr 557

Majdoppet 46 167 B/B

Visby 1 Flyg

10-maj Övr

Neptuniaden 6 22 B/B 2050

Eriksdalsbadet 1 Flyg

15-17 maj Övr

NWIG 7 18 B/B 22012

Åland 6 8 Flyg

27.6-4.7 Övr

Sum-Sim Riks 1 1 B/B 4192

Malmö 1 Flyg

15-jul Övr 58

Speedo Nordic 16 83 B/B 5046

Cup, Täby 2 1 Flyg

30-31 maj Övr 1289

Solberga Open 216 896 B/B

Visby 60 Flyg

26-27 sept Övr

DM/RM 2 13 B/B 979

Uppsala 1 Flyg

24-25 okt Övr 750

Sv Simspelen 2 13 B/B 1155

Väsby 1 Flyg

7-8 nov Övr 450

Sum-Sim Reg 3 7 B/B 1361

Järfälla 1 Flyg

13-15 nov Övr 463

UGP 4 1 6 B/B 0

Ljungby 1 Flyg

10-11 okt Övr 0

Aquarapid 11 49 B/B 5470

Eriksdalsbadet 2 Flyg

6-8 nov Övr 240

Sjöhästen 53 154 B/B 0

Hemse 5 2 Flyg

22-nov Övr 0

Juldoppet 33 178 B/B

Visby 0 0 Flyg

05-dec Övr

Antal
Start-

avg.

Kost och logi Resekostnader
Övr.

kostn

Deltag-

avgift

Tävlingskostnad

Totalt per/p Totalt per/p Totalt per/p
Färd-

sätt

200 200 100 0

1500 450 0 1500

0 0 0 0 500 0 500 9

3800 5228 402 439 9600 5138 395

-110240 140 70 0 600 -220

6034 15092580 3430 858 456 1800

1300 1630 543 535 1200 3335 1112

650 1725 575 576 1200 2904 968

-23836680 170 0 5625 93620 -51315

15240 8477340 9965 554 352 8400

120 3752 1876 2125 600 7522 3761

48185 3707 1693 48092 22105 1700

11631450 8241 1177 293 3600 8141

300 70 0 300

2090 7307 913 258 4200 7263 908

0 0 400 400 9

6816170 12989 565 370 12000 15663

300 60 0 300

3250 8622 539 501 350 7800 12441 778

7019 270 184 52400 64214 2470
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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. 

 

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. 

 

Dessa uttagningsregler ersätter tidigare regler (87-04-06) och gäller tills vidare, dock längst intill dess styrelsen fastställer 

nya eller reviderade uttagningsregler. 

 

1992-05-20 

WSS Styrelse 

 

       

  www.wisbysim.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wisbysim.se/
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Wisby Simsällskaps riktlinjer 

för uppflyttning i barn- och ungdomsgrupperna 

 

Mål enligt Svenska Simförbundets Simlinje 

 
Plask och Lek 1 

Nybörjare. Vara minst 5 år under året för att komma med. 

Mål: Kunna doppa huvudet, hoppa från kanten, glidprov. 

Simmärken: Baddaren blå, Baddaren gul. 

 

Plask och Lek 2 
Mål: Kunna simma 10 m valfritt simsätt på grunt vatten, flyta, hoppa från kant. 

Simmärken: Sköldpaddan, Pingvinen silver. 

 

Sim 1 

Mål: Kunna simma 25 m valfritt simsätt på grunt vatten med god teknik. Kunna simma 10 m i magläge och 10 m i ryggläge på 

djupt vatten och kunna hoppa från kant på djupt vatten.  

Simmärken: Pingvinen guld, Silverfisken.      

 

Sim 2 
Mål: Kunna simma 50 m valfritt simsätt och 25 m ryggsim på djupt vatten. Dyk från kant, djupt vatten. Flyta.  

Simmärken: Guldfisken, Järnmärket. 

 

Sim 3 
Mål: Kunna simma 100 m valfritt simsätt på djupt vatten. Simma minst två simsätt med bra teknik. Pröva på startdyk.  

Simmärke: Hajen brons. 

 

Sim 4 
Mål: Kunna simma 100 m valfritt simsätt, varav 25 m i ryggläge på djupt vatten. Startdyk.  

Övat på ett tredje simsätt. 

Simmärke: Hajen silver. 

 

Rygg 1 

Mål: Kunna simma 100 m i bröstläge och 50 m i ryggläge på djupt vatten, med bra teknik. Övat vidare på ett tredje simsätt. 

Prövat på vändningar. Kunskaper om livräddning. Pröva på tävlingar på Gotland. Simmärke: Bronsmärket. 

 

Rygg 2       

     

Mål: Kunna simma 200 m valfritt simsätt, varav 50 m i ryggläge, på djupt vatten, med god teknik.   

Livräddning utökas. Kunna tre simsätt, varav två med god teknik. Pröva fjärilsim. Pröva på tävlingar på Gotland. Simmärke: 

Hajen guld. 

 

Crawl 

Mål: Kunna simma  300 m i bröstläge (bröstsim), 150 m i ryggläge (ryggsim) samt crawl med god teknik och vändningar. 

Träna fjärilsim. Delta i tävlingar på Gotland ev. fastlandstävlingar. Simmärke: Silvermärket. 

 

Medley 

Mål: Kunna alla simsätt med vändningar och god teknik. Delta i tävlingar på Gotland och på fastlandet. Simmärke: Kandidaten 

 
 
 
 
 
 

       

 

      2009-03-30/EN-ES 

 

Simmärket Vattenprovet = Simkunnighet (kravet för årskurs 5):  

”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 ryggsim” 
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Slutord  
 

Tänk, att vi redan har kämpat på i tio  år sedan millenniumskiftet och nu är vi här och skall göra bokslut 

för år 2009. Vi har sagt det många gånger att det inte kan bli bättre, men ständigt får vi omvärdera våra 

tankar varför nästan alla i vår omgivning är så positiva till vad vi håller på med. 

Ibland blir man både fartblind och hemmablind, men med alla positiva människor omkring sig får man 

energi. Vi vill med detta verkligen tacka alla simmare, föräldrar, ledare, tränare samt press och radio 

som gör allt som står i deras makt, att bidra till att Wisby Simsällskap både syns och hörs ute i samhället 

och i simmarsverige.  

Vi vill även tacka Rickard Lindberg som gjort ett bra jobb och under sommaren lämnade oss för nya 

utmaningar på fastlandet. Rickard önskas härmed lycka till i sina fortsatta gärningar. 

Under hösten 2009  ”fick” vi en ny tränare vid namn Peter ”Aspen” Asp, som vi hälsar välkommen 

med öppna armar. Under den korta tid vi känt varandra så har Peter med sin erfarenhet och personlighet 

visat att han kommer  att lyfta WSS ytterligare. När vi blev utan tränare efter Rickard inför hösten stod 

det mellan om vi skulle köpa en Trisslott eller satsa på ännu en heltidsanställd tränare. Vi är övertygade 

om att vi satsade rätt när vi valde Peter.  

Vi ser även positivt på att vi från och med årsskiftet tillhör Stockholms Simförbund. I och med detta ser 

vi stora möjligheter och utmaningar till att förkovra oss inte bara i simning utan även på 

fortbildningsområdet. Större utbyte på alla områden gynnar oss alla. 

 

 

  

 STYRELSEN I WISBY SIMSÄLLSKAP  TACKAR FÖR DET GÅNGNA ÅRET 

 

Wisby  Simsällskap 

December 2009 

 

 

 

Kjellåke Nordström 

Ordförande 

 

 

Leif Söderdahl  Hans Juhlin 

 

 

Eva Sandin   Susanne Markvardsén 

 

 

Per Söderström   Pia Persson 

 

 

TACK till 
Er ALLA 

från 
WSS 

Styrelse 
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Fransk badinrättning 
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Förutom ovanstående platser 

har Gustav och Oskar 

Strömbeck den 23 juni även 

varit i Falun och deltagit i en 

tävling arrangerad av Falu 

simsällskap kallad 

"Morgondagarna, Utmanare 

& Guldjakt". 
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Verksamhetsplan 2010 

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. Utbilda nya funktionärer och se till att gamla håller sig à jour så att tävlingarna håller 

hög kvalité. Alla aktiva och ledare skall genomgå livräddar- och HLR-utbildning efter förmåga. Utbildningsansvarig är Eva 

Sandin. 

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. Vi har en heltidsanställd tränare, Peter Asp,  på heltid, vilket är 

WSS målsättning att det även fortsättningsvis skall fungera så. Peter är en resurs inte bara för simmarna utan även ett stöd för 

övriga tränare. 

Träningsläger 

Vi planerar ett läger utomlands kanske i Spanien under år 2010. Vi hoppas att det skall stimulera simmarna ytterligare så att 

framgångarna förstärks. Vi kommer även att anordna mini-läger på hemmaplan och nyttja bassängerna i Fårösund, Hemse och 

Roma. 

När det gäller ekonomi, så måste simmarna och föräldrarna ta ett större ansvar, för att samla in pengar och 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. Svårigheten är, att det ibland är lite knepigt att veta vilka tävlingar som kan passa oss. 

Tävlingsprogrammet från Svenska Simförbundet och klubbarna runt om fastställes sent. Förutom Solberga Open försöker vi 

även få till stånd en tävling i maj för de lite yngre. Kneippbyn Swim lär bli namnet på denna inbjudningstävling.  

Motionsverksamhet 

Det skall finnas utrymme för ren motionsverksamhet, dock under ordnade former. Vattengymnastik, simskola för vuxna, 

crawlkurs  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. En avkalkning av kåken är också på sin plats i år. Så nog finns det något att sätta händerna i.  

Nytt är att vi nu även disponerar gamla vaktmästarbostaden bredvid Solbergabadet. Den är helt ok, men mår inte illa av lite 

färg här och där.  

Övriga arrangemang 

 Kanske dags att damma av ”Strandvandringen” 

 Lottförsäljning 

 Bokloppis (vi har många böcker i lager) 

 Endurobad 

 Jul- och luciamarknad med julgransförsäljning 

 Hålla vår webbsida levande 
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 Driva utomhusbaden Melonen och Terra Nova i Visby under sommartid. Utbilda badvakter för detta ändamål. 

 Bedriva simskolor i ovannämnda bad under sommaren.  

 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 

 

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

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. 

Anordna ett uppstartsmöte i januari för simmare, tränare, ledare och föräldrar. Detta för att informera och inspirera så vi 

gemensamt kan nå nya mål. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Wisborg 

 

  

 Torgkassen 

http://www.wisbysim.se/
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Aktiviteter, Tävlingar, Läger mm Wisby Simsällskap 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar kan komma att göras allt beroende av ekonomin.

Månad Datum Tävling mm Plats Grupper 

Januari 16-17 Gotlands DM (2009) Hemse E, A, B, Me 

Februari 4-7 JSM (25 m) Kristianstad Uttagna 

 12-14 GP 2 (50 m) Uppsala Uttagna 

 13-14 UGP 1 (25 m) Haninge E, A, B, Me 

 20-21 Träningsläger Fårösund E, A, B, Me 

Mars 14 Vårplasket Hemse Me & yngre 

 19-21 GP 3 Eriksdalsbadet Elit 

 20-21 UGP 2 (25 m) Väsby E, A, B, Me 

 27 Sponsorsim Solbergabadet E, A, B, Me 

April 3-11 påsklov Träningsläger Spanien Uttagna från E, A, B 

 17 Bästa Fyran Solbergabadet Årskurs 4 

 23-25 GP 4 Final (50 m) Jönköping Elit 

Maj 8-9 Jöns Svanberg (50 m) Uppsala E, A, B, Me 

 15-16 Kneippbyn swim Solbergabadet Födda 1995 & yngre 

Juni 12-13 UGP 3 (50 m) Eriksdalsbadet E, A, B, Me 

 19-20 JDM/DM (50 m) Stockholm Elit 

Juli 14-18 JSM/SM (50 m) Malmö Uttagna 

 22-25 SUM-SIM (50 m) Köping Uttagna 

Augusti 27-29 Uppstartsläger (50 m) Roma E, A, B, Me 

 28 Sponsorsim (50 m) Roma E, A, B, Me 

September 25-26 Solberga Open Solbergabadet E, A, B, Me 

Oktober 16-17 UGP 4 Stockholm De med finalchans 

 23-24 Sv Simspelen Väsby Elit 

 29-31 Aquarapid Eriksdalsbadet E, A, B, Me 

November 6-7 DM (25 m) Stockholm Uttagna 

 13-14 SUM-SIM Region Väsby Kvalade 

 21 Sjöhästen Hemse Me & yngre 

 26-28 Träningsläger Hemse E, A, B, Me 

December 2-5 SM (25 m) Stockholm Uttagna 

 4 Juldoppet Visby E, A, B, Me 

 11-12 SUM-SIM Riks Stockholm Kvalade 

 11 Lucia Solbergabadet Alla 
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Budget 

Budget Utfall       Budget

Intäkter

Försäljning glass, läsk och kaffe 15 000,00 kr 19 930 kr 15 000 kr

Lotter 25 000,00 kr 30 366 kr 50 000 kr

Marknader/Lucia/Endurot 40 000,00 kr 32 169 kr 40 000 kr

Försäljning märken och simutrustning 60 000,00 kr 44 201 kr 60 000 kr

Reklam/Sponsring 1 186 kr 50 000 kr

Medlems-terminsavgifter 270 000,00 kr 282 500 kr 325 000 kr

Medlemsbidrag läger 30 000,00 kr 36 400 kr 80 000 kr

Medlemsbidrag tävling 100 000,00 kr 47 928 kr 105 000 kr

Hyresintäkter 25 000,00 kr 37 045 kr 45 000 kr

Ränteintäkter 1 000,00 kr 0 kr 1 000 kr

Kommunalt,Statligt anslag 130 000,00 kr 170 611 kr 170 000 kr

Övriga bidrag/Egna tävlingar 125 000,00 kr 93 620 kr 70 000 kr

Utomhusbad 150 000,00 kr 100 000 kr 150 000 kr

S:a kronor 971 000,00 kr 895 956 kr 1 161 000 kr

Utgifter

Inköp läsk kaffe. Hyra automat 18 500,00 kr 17 864 kr 15 000 kr

Inköp simutrustning/märken 40 000,00 kr 30 144 kr 30 000 kr

Inköp träningsutrustning 20 000,00 kr 32 297 kr 20 000 kr

Egna tävlingar/priser/Diplom 25 000,00 kr 39 196 kr 25 000 kr

Lotterier/Bingolotto 10 000,00 kr 13 375 kr 2 000 kr

Marknader/Lucia/Endurot 15 000,00 kr 16 371 kr 15 000 kr

Förbrukningsmateriel 5 000,00 kr 15 834 kr 15 000 kr

Klubbstuga och släpkärra 15 000,00 kr 11 845 kr 10 000 kr

Lägerkostnader 70 000,00 kr 68 224 kr 110 000 kr

Startavgifter 25 000,00 kr 25 490 kr 35 000 kr

El stugan 15 000,00 kr 2 694 kr 15 000 kr

Vatten Renhållning stugan 5 000,00 kr 2 484 kr 5 000 kr

Kontorsmateriel 8 000,00 kr 2 374 kr 5 000 kr

Telefon - och datorkostnader 8 000,00 kr 6 046 kr 15 000 kr

Porto, Portomaskin 7 000,00 kr 5 410 kr 10 000 kr

Möten/träffar/avslutningar 10 000,00 kr 6 631 kr 7 000 kr

Representation/uppvaktning 2 500,00 kr 1 350 kr 1 500 kr

Reklam/annonser 5 000,00 kr 1 064 kr 2 000 kr

Försäkringar  (Fastighet/Medlemmar) 5 000,00 kr 3 686 kr 3 500 kr

Facklitteratur/prenumerationer 2 000,00 kr 1 050 kr 2 000 kr

Föreningsavgifter + licenser (fr 2004) 23 000,00 kr 19 955 kr 20 000 kr

Kost och logi tävlingar 120 000,00 kr 91 172 kr 195 000 kr

Resekostnader tävlingar 80 000,00 kr 63 599 kr 100 000 kr

Kurser & konferanser 5 000,00 kr 3 421 kr 3 000 kr

Handslaget/Idrottslyftet 10 000,00 kr 72 810 kr 10 000 kr

Löner och arbetsgivaravgifter 300 000,00 kr 284 547 kr 410 000 kr

Lokalhyra 60 000,00 kr 61 029 kr 60 000 kr

Räntor och övr finansiella kostnader 5 000,00 kr 2 323 kr 2 500 kr

Övrigt 15 000,00 kr 24 822 kr 10 000 kr

Kostnader badhuset 33 000,00 kr 1 392 kr 2 500 kr

S:a kronor 962 000,00 kr 928 499 kr 1 156 000 kr

Budgeterat överskott 9 000,00 kr -32 543 kr 5 000 kr

2009 2010
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I Gotlands Idrottsförbunds årsberättelse 1/3 1939 - 29/2 1940 ingår nedanstående redovisning. 

 

Är det inte dags att vi återinför simundervisning/simkurser på motsvarande sätt som gjordes år 1940? 
 

 

Bestämmelser  
för 

Gotlänningens vandringspris  
I simtävlan mellan gotländska folkskolor.   

 

§1.  

Tävlingen anordnas av Gotlands Idrottsförbunds simsektion och tidningen Gotlänningen.  

§2.  

Rätt att delta i tävlingen äga dels de folkskolor som äro representerade vid av Gotlands läns landsting och kommuner 

anordnade simkurser och dels de folkskolor som ha egna simkurser. Som simkurs får härvid räknas sådan simundervisning 

som ingår i skolundervisningen.  

§3.  

Antalet elever från en och samma skola vid simkursen får inte understiga fem. Tävlande måste ha uppnått 10 års ålder och får 

vidare inte ha slutat folkskolan.  

§4.  

På grund av bestämmelserna för de av landstinget anordnade simkurserna äro uppställda två vandringspris, varom tävlas ett 

vartannat år. Vandringspriset tillfaller för alltid den skola, som erövrat det tre gånger i följd eller fem gånger oavsett 

ordningsföljden. Vandringsprisen insändas till Gotlänningens redaktion omedelbart efter årsexamen det år nästa tävling skall 

hållas. 

§5.  

Varje skola deltar med en tävlande på varje påbörjat femtal av de i kursen deltagande barnen från skolan, alltså en tävlande om 

fem barn från skolan deltar i kursen, två tävlande om 6-10 barn delta, tre tävlande om 11-15 barn delta o. s. v.  

§6.  

Tävlingen hålles på den plats, där resp. simkurs är förlagd. Tävlingssträckan är 50 m. på minst en 25 m.-bana. Starten får inte 

ske från startbrygga e. dyl., utan den tävlande måste befinna sig i vattnet vid starten.  

§ 7.  

Tidtagning sker med tidtagarur särskilt för varje tävlande; om flera tävlande starta samtidigt måste alltså lika många tidtagarur 

användas som det är tävlande. De av de tävlande för varje skola uppnådda tiderna läggas samman, varefter den sammanlagda 

tiden delas med antalet tävlande. Medeltiden blir utslagsgivande för tävlingen. Skulle samma medeltid uppnås av flera skolor, 

tillfaller vandringspriset den skola som har lägsta medelåldern hos de tävlande.  

§8.  

Tävlingen hålles under sista veckan av simkursen, dock inte senare än augusti månads utgång. Om tävlingen måste uppskjutas, 

skola arrangörerna underrättas härom.  

§9.  

Resultaten insändas omedelbart efter tävlingarnas avslutande till Gotlänningens redaktion. Därvid skola särskilda formulär som 

efter rekvisition erhållas hos Gotlänningens redaktion användas. Några vid tävlingarna uppnådda tider få inte offentliggöras 

förrän samtliga simkurser för skolbarn avslutats för året. När samtliga resultat inkommit granskas de av en kommitté, vartill 

Gotlands Idrottsförbund och Gotlänningen utse vardera en representant, varefter resultaten bekantgöras.  

 

 

Gällande distriktsrekord den 1 januari 1940  
Herrar:    

100 m. fritt simsätt 1.16,2 Gustaf Viberg, Slite IF  Slite  24/7 1938 

 400m. fritt simsätt 6.38,4 Bengt Theorin, Slite IF Slite  30/7 1939 

100m. ryggsim 1. 38,0 A. Calissendorff, IF Gute, Visby  17/8 1930 

200m . bröstsim 3.12,1 Lars Hellsing, Visby SS Stockholm 24/7 1938  

Lagkappsimning 4X100 m 5.50,5 Visby SS  Slite  30/7 1939 

Lagkappsimning 10x50m. 7.04,3 IF Gute  Visby  30/8 1925 

Damer:  

100m. fritt simsätt 1.45,3 Ulla Öhman, Visby SS Slite 30/7 1939 

200 m. bröstsim 3.33,1 Elisabet Hammarlund, IF Gute Slite 3/8 1936  

100 m. ryggsim 1.46,1  Maud Rosengren, Visby SS Visby  21/8 1932  

 


