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Förord 
Wisby Simsällskap fick under år 2012 uppleva sin 90-årsdag, dock utan stora fester med champagne och fyrverkerier.      

90-åringen låter dock hälsa, att man är pigg och vital och har en betydande verksamhet som berör både ung och gammal. 

Aldrig har så många att tacka så många för så mycket (travestering). Det formligen bubblar både i och utanför bassängen, så 

champagnen får stå på is för att plockas fram senare. 

Denna verksamhetsberättelse kommer att skildra olika epoker i WSS historia och kan till vissa delar betecknas som en 

jubileumsskrift som visar "Forntid, Medeltid och Framtid" eller som man också kan uttrycka det -Då, Nu eller Sen- i en skön 

blandning. 

Vi kan redan här säga, att tack vare våra duktiga tränare, ledare, föräldrar och sist men inte minst alla härliga "ungdomar" 

(mellan 4 och 100 år) så har WSS vuxit till en av de största föreningarna på Gotland. Var glad, var stolt, var positiv och så 

förstås fortsatt kreativ. 

Av någon outgrundlig anledning så snöar det även i år när detta förord skall formuleras. Tur att denna verksamhetsberättelse 

inte skrivs på sommaren för då har man inte inspirerats av oskyldiga vita flingor som så läckert dalar ner från skyn. 

Elsie och Kjellis Nordström står även i år för sammanställningen av verksamhetsberättelsen. 

 

Under arbetets gång med 2012 års verksamhetsberättelse fick vi det oerhört tunga 

beskedet, att vår uppskattade tränare Peter Asp hastigt avlidit på måndagskvällen den 4 

februari 2013. Han hade varit i Borås med några ungdomar som deltagit i Nordiska 

Ungdomsspelen när han sjönk ihop i bussen då de väntade på färjan som skulle ta dem 

hem till Gotland. 

En mycket varm och godhjärtad vän och duktig tränare finns inte längre bland oss 

och vi minns honom med stor saknad. Under de få år han fick verka i klubben lyfte han 

gotländsk simning till en nivå som man talar om på många håll i simmarsverige. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisby Simsällskap 

Skolportsgatan 4 

621 45 VISBY 

 info@wisbysim.se  

www.wisbysim.se  

Solbergabadet, Visby 

0498-26 96 65 
 

Styrelse 
Ordförande Fredrik Persson 

Vice ordf Björn Kahl 

Kassör Martin Ekepil Ringelid 

Sekreterare Christian Tinge 

Ledamot Jette Knudsen 

Ledamot Mika Lahti 

Ledamot  Lars Torndahl (adjungerad 

 Christine Senter) 

Specialdistriktsförbund 

(SDF) 
Wisby Simsällskap tillhör 

Stockholms Simförbund 

www.stockholmsim.se Revisor 
 

Thomas Öhman 

Sammanträden 
Wisby Simsällskap har under året hållit 

12 st. protokollförda sammanträden 

enligt följande:     

120119, 120209, 120315, 120422, 

120516, 120619, 120716, 120824, 

120924, 121018, 121122, 121220 

 

Valberedning 

  

Roland Strömbeck 

Pia Persson 

mailto:info@wisbysim.se
http://www.wisbysim.se/
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Så här är WSS organiserat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elit 

Tränare: 
Peter Asp 

Angelica Allestad 

Teknik  

Niklas Sköld 

ansvarig  

 

 

Teknik  

Niklas Sköld 

ansvarig  

A +  B 

Tränare: 
Peter Asp 

Angelica Allestad 

 

Medley 

Tränare: 
Jakob Werner 

Pernilla Thuresson 

Simskola 

Göran 

Appelqvist 

ansvarig 
 

Simskola 

Göran 

Appelqvist 

ansvarig 

Simskola 

Göran 

Appelqvist 

ansvarig 
 

Simskola 

Göran 

Appelqvist 

ansvarig 
 

Plask och Lek 

Magnus Thorn 

ansvarig 
 

Plask och Lek 

Magnus Thorn 

ansvarig 

Plask och Lek 

Magnus Thorn 

ansvarig 
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Medlemsredovisning 

alla medlemmar 

År 2012 2011 

Kvinnor Män Summa Summa 

Antal medlemmar 444 422 866 739 

 

 

Åldersfördelning 

medlemmar 

År 2012 

Kvinnor Män Summa Procent 

Antal medlemmar 444 422 866 - 

varav under 0-6 år 32 29 61 7,1 %  

varav 7-12 år 124 123 247 28,5 %  

varav 13-20 år 43 41 84 9,7 %  

varav 21-40 år 49 56 105 12,1 %  

varav 41 år och uppåt 196 173 369 42,6 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmar i resp 

träningsgrupp 

VT 2012 HT 2012 

Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Elit-gruppen 5 5 10 3 5 8 

A-gruppen 6 2 8 5 7 12 

B-gruppen 5 14 19 8 5 13 

Medley 11 9 20 12 13 25 

Teknik 1-2 29 21 50 28 21 49 

Simskola 1-4 35 58 93 42 56 98 

Plask o Lek 1-3 23 33 56 31 26 57 

Vattengympa tisd, torsd, sönd. 42 - 42 55 2 57 

Morgonbadare, damer 17 - 17 15 - 15 

Morgonbadare, herrar - 47 47 - 48 48 

Crawlkurser o Späckh. VT-12 27 18 45 - - - 

Mastergrupper HT-12 - - - 22 31 53 

 SUMMA DELTAGARE 200  207  407 221 214 435 

Antal träningsgrupper   21   22 
 

 

Könsfördelning 
Man ska dela lika, och det har WSS nästan 

lyckats med. 51% av det kvinnliga könet och 

resten, 49% av det manliga. Nu skall tilläggas 

att vi egentligen är 100% kvinnor och 100% 

män, vilket skulle bli 200%! Matematik och 

politik är den omöjligastes konst (det blev inte 

ens bra svenska!). I vissa lägen är det bra att 

vara två. Dock skall påpekas att alla har lika 

värde, vilket inte minst vi understryker i vårt 

Värdegrundsarbete. 
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Sammankomster 

Sammankomst är inte bara att träffas och ha trevligt. Här redovisar vi hur det ser ut när vi presenterar 

det hela i fina staplar med glada färger. Vi kan konstatera, att det minskat något vad avser antal träffar 

men det finns en annan sanning än det man kan visa på med statistik.  

I nämnda staplar finns inte det stora intag av 5-6-åringar med (låter som vi håller på med kannibalism) 

som sker på hösten. Det är många, men man får inte tillgodoräkna de som är under 7 år i LOK-

stödsredovisningen som ligger till grund för bidrag. 

Det finns ytterligare en förklaring och den är att det blev en hel del tillfällen som föll bort under hösten 

p.g.a. tävlingar mm. 

Det finns en bok som heter "Hur man ljuger med statistik". Den har vi inte använt oss av, men det är 

svårt att tala sant när det finns minst två sanningar, vilken väljer man?  

 

Totalt antal medlemmar 2008-2012 

Som en följd av ovan nämnda ser vi från en annan 

synvinkel, att antalet medlemmar har stigit med hela 

127 personer. Det är ingen dålig utveckling som 

skett. 17,2% i ökade antalet medlemmar är det inte 

många som slår. Skulle vi öka med samma % - tal 

även år 2013 så kommer vi att spränga 1000-

gränsen, vilket medför att vi måste göra om denna 

redovisningstabell. Nu skall ingen bli avskräckt med 

anledning av detta, alla är välkomna och angenäma 

problem löser vi. Region Gotland skall vara stolta 

över att fler och fler idkar sport och idrott och för-

hoppningsvis ligger i så det blir ett nytt badhus inom 

rimlig tid. 



Verksamhetsberättelse 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 5 - 

JDM i Södertälje 6-8 januari 
Då var det dags för första tävlingen under 2012. 

Följande gäng hoppade in i WSS nya fina inköpta 

minibuss. Peter Asp, Marcus Lewin, Niclas Högberg, 

Gustav Strömbeck, Oskar Persson, Matilda Persson, 

Emma Öhman, Alva Werner, Sara Nyberg, med även 

Kerstin Nyberg som "Mat-Tant".  

Vi hade med oss egen lagad mat som föräldrarna hade 

lagat till, var bara att tina upp det på plats och fixa till 

tillbehören som Kerstin ordnade så 

bra. Hagabergs Konferens var stället vi 

bodde på, var helt ok, som ett 

vandrarhem där det fanns kök så 

Kerstin kunde fixa sitt pyssel. Det låg 

4-5 min från simhallen där vi tävlade.  

Tävlingsmässigt började vi mycket bra 

på det nya året.  

Matilda P fick det att lossna ordentligt på flera grenar, 

kul, det kommer mera där nu tror jag. 

Marcus L hade också en väldigt bra helg med pers på 

nästan allt han ställde upp på, dock ej på 200 fjäril där 

missade han starten, synd för där hade det nog också gått 

väldigt fort tror jag. Var även under minuten på 100 fritt 

för första gången. 

Alva W simmade också väldigt bra på ryggsim och även i 

frisimslagen. 

Emma Ö simmade stabilt på sina individuella grenar och 

mycket bra i frisimslagkapperna. 

Sara N satte pers på 50 m sträckorna och simmade också 

bra i lagkapperna. 

Gustav S var lite upp och ned, men med bästa loppet på 

100 fritt i sista lagkappen gick han klart under minuten för 

första gången. 

Niclas H hade varit hemma under 

jullovet och då fått simma lite mera än 

vad han gör i Lidköping och det 

visade sig direkt i bassängen, flera 

perser och många bästa tider än på 

länge. 

Oskar P persade i öppningen 100 fjäril och låg sedan på 

OK lopp rakt igenom tycker jag.  

Ett nöjt gäng kunde på söndag kväll ta sig till Nynäshamn 

för färjan mot Visby. Nu ser vi fram emot NUSS äldre  

27-29 Jan och Nuss yngre 3-5 Feb och självklart Peters  

2 veckors semester på Kanarieholmarna i februari.  

Vid daton/P. Asp 

 

 

Nordiska Ungdomsmästerskapen, NUSS i 

Örebro 27-29 januari  
WSS – talanger imponerade i Örebro 

Wisby SS plockade hem tio medaljer från NUSS i 

Örebro. En stor framgång för den gotländska simklubben.  

– Jag är toknöjd, säger tränaren Peter Asp. Succé var 

ordet, gotlänningarna tog hem fem guld, två silver och tre 

brons under tre tävlingsdagar. 

 

 

Nordiska Ungdomsmästerskapen, yngre, 

NUSS i Västerås 4-5 februari 
Talangen tog hem åtta guld 

Om förra helgen var bra, var det inget mot helgen som 

gick. Wisby SS:s Linus Kahl sam hem guld på alla sina 

åtta starter i Nuss yngre. – Han gör tider som inte är 

vanliga för en tioåring, säger tränaren Peter Asp. Av hans 

totalt åtta guld på tävlingen som rankas som tredje största 

inom ungdomssimningen i landet, var det inte minst hans 

insats på 100 meter bröstsim som stack ut lite extra. Där 

gjorde han 1.23.97, vilket var rekord i 11-årsklassen. Flera 

gjorde bra resultat och hade en mycket lyckad helg.   

 

UPG 1 i Eriksdalsbadet Stockholm 10-12 

februari 

Sara och Marcus på pallen under UGP 1. Det har blivit 

en vana att kunna rapportera bra resultat från 

tävlingarna för våra simmare. Helgens UGP 1 tävling i 

Stockholm blev inget undantag.  

Många bra resultat och många 

personliga rekord som slogs med 

råge. Extra roligt är det med Sara 

Nyberg och Marcus Lewins 

pallplaceringar. Sara kom på en 2:a 

plats på 100 meter fjärilsim med 

tiden 1.14.68. Marcus simmade till 

sig en 2:a plats på 200 meter 

bröstsim med tiden 2.42.55 samt 

en 3:e plats på 50 m bröstsim med tiden 33.19.  

I den prestigefyllda grenen 100 meter fritt herrar visade 

Tord Thuresson att gammal är bäst (i varje fall för 

dagen)... Av Visbysimmarna var han snabbast med tiden 

1.01.37. Tord var dock inte riktigt nöjd med resultatet då 

han siktade på att komma under 1 minut. Vi ser redan fram 

emot kommande tävlingar!  

 

Trulle Cup i Visby 19 februari 
I söndags provade simmare från Teknik- och 

simskolegrupperna på hur det kan vara att tävla. Det har 

nästan blivit en tradition att genomföra tävlingen Trulle 

Cup. Tanken är att simmarna skall få prova på hur det är 

tävla. Grenarna som 

simmades var 25 

meter rygg, bröst 

och crawl. För 

många var det första 

gången man var på 

en tävling. Alla 

gjorde strålande 

ifrån sig och 

kämpade riktigt bra 

i bassängen. Föräldrarna fick hjälpa till med tidtagningen.  
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Sollentuna Simfestival 9-12 mars 
Framgångarna fortsätter för våra simmare. Under 

Sollentuna Simfestival fick våra simmare kliva upp på 

prispallen sjutton gånger! 

Det var femton simmare samt Peter och Angelica som 

for upp med minibussarna till Sollentuna för att delta på 

Turebergs simtävling Sollentuna Simfestival. Under två 

dagar har det varit full fart i bassängen. Det genomfördes  

2 700 starter fördelat på 4 pass. Förutom alla pallplatserna 

så har WSS-simmarna visat att de utvecklat sin simning 

genom att slå mängder med personliga rekord. – Det gick 

väldigt bra. Vi har fler och fler som träder fram och tar för 

sig, säger tränaren Peter Asp.   

 

Vårplasket i Hemse  11 mars 
Söndag den 11 mars ställdes kosan till Hemse simhall 

för en tävling för de yngsta barnen. Den årligen 

återkommande nybörjartävlingen "Vårplasket" lockade 

barn från 7 år och uppåt. 

Det är en glädje och stor 

förväntan bland alla dessa unga 

simmare att få känna av 

"tävlingsatmosfären" på riktigt. 

Resultaten är inte det viktigaste, utan 

känslan man får att stå på startpallen 

för att genomföra sin kanske första 

tävling. Det märks på barnen att de 

har roligt, även om det pirrar i 

magen när de står där ombytta och 

klara för att kasta sig i bassängen. 

Att iaktta föräldrar, mormor, morfar, 

farmor och farfar när barnen 

simmar, är även det en upplevelse i 

sig.  

Rolig tävling och bra arrangemang gör att det hela blir 

än bättre. Totalt 39 deltagare, varav 10 från Hemse BK och 

29 från Wisby SS, kom till start. Toppen på det hela var 

kanske att alla fick varsin "guldmedalj".  

 

Masters SM i Kristianstad 16-17 mars 
Framgångarna fortsätter för Wisby SS. Nu under 

Masters SM ville de äldre visa att även de kan. Tord 

Thuresson simmade till sig ett gult och ett brons. 

Årets Masters SM gick av stapeln i Kristianstad. 

Mastersklasserna är öppna för dem som är 25 år och äldre. 

Sen delar man in 

deltagarna i olika 

åldersgrupper. I år deltog 

Tord och Pernilla 

Thuresson från Wisby SS. 

Inför Master SM har vi 

kunnat se både Tord och Pernilla träna tillsammans med 

våra andra simmare. Tord har även hunnit med att 

genomföra en tävling innan Masters SM. 

Tord började storstilat på fredagskvällen och vann sin 

åldersklass på 800 m frisim med tiden 10.04.94. Han följde 

sen upp detta med att bli 3:a på 100 m medley med tiden 

1.11.67.  På 200 m frisim tog han en åttonde plats med 

tiden 2.19.12. Avslutningsvis simmade han 100 m frisim 

med tiden 1.01.12 som också det räckte till en 8:e plats. 

Pernilla öppnade tävlingen med att simma 50 m fritt på 

tiden 34.51 som räckte till en 18:e 

plats. 100 m medley avverkade hon 

på 1.30.28 (8:e plats). Även Pernilla 

avslutade tävlandet med 100 m 

frisim. Här fick hon tiden 

1.16.03 som gav henne en 10:e plats. 

Grattis till er båda för en väl 

genomförd tävling! Vi hoppas att ni 

har inspirerat fler simmare från WSS 

att deltaga på nästa års Masters SM. Vi vet ju att det är fler 

som är aktiva. Ett första delmål för alla Masterssimmare 

borde vara Gotlandsmästerskapen i december.  

 

UGP 2 i Haninge Torvalla simhall 23-25 mars 
Både Sara Nyberg och Matilda 

Persson fortsatte att skörda fler 

medaljframgångar när sista finalpassen 

gick av stapeln i Torvalla simhall i 

söndags. Sara Nyberg krönte helgen 

med att simma hem segern på 50 meter 

rygg medan Matilda Persson fortsatte på 

sin inslagna bana och tog silver  på 200 

meter fjäril samt brons på 200 meter 

medley. Nämnas ska även att Cosmos Sharman slutade 

femma på 200 meter rygg i Wisby Simsällskaps 

framgångsrika helg. 

 

Järfälla Nationella i Järfälla 21-22 april 
WSS representerades av 10 simmare, nämligen 

Douglas H, Niclas H, Marcus L, Matilda P, Oskar P, 

Gustav S, Gustav T, Alva W och Emma Ö. 

Tävlingen genomfördes under två dagar och erbjöd ett 

brett tävlingsprogram med samtliga mästerskapsdistanser 

vilket gav tillfälle att tävla över längre distanser. 

Åldersklasserna är 18 år och äldre, 16/17 år samt 15 år och 

yngre. Alla presterade och gjorde bra ifrån sig även denna 

gång. 

 

CIJ Meet i Luxemburg 24 april-1 maj 
Wisby SS hade med 8 simmare och 2 ledare på den 

stora internationella tävlingen CIJ Meet. Niklas 

Högberg, Oskar Persson, Gustav Strömbeck, Gustav 

Thuresson, Matilda Persson, Sara Nyberg, Emma 

Öhman, Alva Werner samt  ledarna Peter Asp och 

Pernilla Thuresson. Framgångar för WSS uteblev inte. 

Redan första passet, fredag 

kväll, bärgades de första 

medaljerna: Guld - Emma Öhman 

800 m frisim (flickor 15 år), 

Silver - Gustav Strömbeck 1500 

m frisim (Pojkar 15 år), Brons - 

Oskar Persson 1500 m frisim 

(pojkar 17 år). Alla simmade på 

nya personliga rekord.  

På förmiddagen på lördagen 

simmades försök: Emma Öhman 

till final på 400 m fritt och 100 m bröst, Oskar Persson till 
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final på 400 m fritt, Matilda Persson till final på 100 m 

bröst och 200 m fjäril, Gustav Strömbeck till final på 100 

m bröst, Gustav Thuresson till final på 100 m bröst, Alva 

Werner till final på 200 

m rygg. 

Lördag eftermiddag 

finalpass: Silver- Emma 

Öhman 400 m fritt 

(flickor 15 år), Brons - 

Oskar Persson 400 fritt 

(pojkar 17 år). På 100 m 

bröst pojkar 15 år 

simmade båda Gustav (Strömbeck och Thuresson) på nya 

pers. Thuresson kvalade till sommarens SUM SIM 

(Ungdoms-SM). Wisby SS har nu 5 kvalade simmare till 

Ungdoms-SM (Tvillingarna Oskar och Matilda Persson, 

Gustav Strömbeck, Gustav Thuresson och Emma Öhman). 

Detta är unikt i Wisby Simsällskaps historia. Det finns 

dessutom förhoppningar att ytterligare ett par simmare 

kvalar dit.  

Som representant för föreningen är 

det enormt roligt att konstatera att 

föreningens verksamhet utvecklas på 

alla håll, både bredd och elit, och att 

simmarnas resultat håller hög nationell 

och internationell klass. Tränaren 

Peter Asp har mycket stor del i dessa 

framgångar genom att han med sin 

kunskap svingar sitt trollspö och 

motiverar simmarna till kvalitativ och kvantitativ träning. 

Enormt stolt ordförande i Wisby SS – Fredrik Persson 

 

Jöns Svanberg i Uppsala 6-8 maj 

19 simmare och tre ledare åkte till Uppsala och 

tävlingen Jöns Svanberg, som avgjordes i 50 meters 

bassäng.  

Lördagens resultat: 

4 x 200 m frisim satte Wisby SS tjejer nytt gotlands-

rekord genom att mosa det gamla med hela 13 sekunder. 

Nya rekordtiden: 9.37.47. 

Tiden räckte till en fjärdeplats i 

tävlingen. I laget simmade 

Emma Öhman, Sara Nyberg, 

Alva Werner och Matilda 

Persson. Samma tjejer var en 

sekund från gotlandsrekord på 

4 x 100 m frisim tiden 4.20.87. I den lagkappen slutade 

tjejerna på 6:e plats. Brons - Emma Öhman 50 m bröst 

37.49 (flickor 14-15 år), Brons - Matilda Persson 200 fjäril 

2.42.31 (flickor 16 år o äldre), Silver - Linus Kahl 200 m 

fritt 2.30.38 (pojkar 13 år o yngre). Observera att Linus är 

två år yngre än de flesta av sina konkurrenter! Silver - 

William Yttergren 200 m fjäril 3.35.95, enorm prestation, 

även han yngre än sina konkurrenter. I övrigt har simmar-

na placerat sig flera gånger topp 10 och slagit sina tidigare 

personliga rekord.  

Peter Asp kommenterade första dagens tävlingar: - Många 

bra simningar och många pers, lite slarv här och där samt 

i några fall i fokus. 

 

Kneippbyn Swim i Visby 19-20 maj 
Nu är Kneippbyn Swim avgjord. Ett rekordstort 

startfält genomförde tävlingarna med bravur under 

fredag - lördag och med tio guld till Wisby SS. 
Ett jättestort tack till alla simmare, ledare, 

tävlingsfunktionärer, funktionärer, publik, IC-Control, 

sponsorer och övriga som gjorde Kneippbyn Swim till en 

väldigt lyckad tävling. Trots våra farhågor 

så fick alla plats i simhallen, men det vart 

knökfullt. Tidsprogrammet höll, vi var 

t.o.m. klara lite tidigare än angivet. 

Simmarna presterade oerhört bra i 

bassängen och var väldigt disciplinerade 

med att vi hade flygande start mellan 

heaten. Även insimningen, som var 

indelad i olika pass för föreningarna, flöt på väldigt bra 

och alla höll sina tider utan att vi behövde säga till att man 

skulle bereda plats för nästa grupp, fantastiskt! 

Vi har haft några nyheter i år kring själva 

arrangemanget bl.a. helautomatisk tidtagning, webb-

sändning och tält utanför simhallen med bord, stolar, ljud 

och webbsändning på 

tv-skärm. Tidtagningen 

var oerhört smidig och 

frågan är om vi 

överhuvudtaget kan 

använda oss av något 

annat i fortsättningen:) 

Webbsändningen var på 

prov och har följts av 

ganska många personer. Detta är något som gav 

mersmak och som vi kan utveckla till kommande 

tävlingar. Det sportsliga gick som sagt väldigt bra. Många 

jämna heat borgade för att simmarna drev på varandra till 

många nya personliga rekord. Klubbkampen var väldigt 

spännande och inför de avslutande lagkapperna skiljde det 

1 poäng mellan 1:an och 2:an och samma differens var det 

mellan 3:a och 4:an. Som slutsegrare i klubbkampen stod 

till slut SKK. Ett stort GRATTIS till er! Tävlingarna 

avslutades med middag, prisutdelning och disco på 

Kneippbyn. Har ni några synpunkter på vår tävling så tar 

vi tacksamt emot dessa. 

Tack ännu en gång till alla som gjorde detta till en 

lyckad helg och välkomna tillbaka! 

 

Avslutning för Master/Späckhuggare 29 maj 
På tisdag är det dags för sista 

träningspasset för terminen och 

tillsammans med alla duktiga 

Master/Späckhuggare kör vi 

avslutning, teknikträning, lagkapper 

och så avslutar vi med något läskande 

på lokal. 
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JDM i Stockholm 8-10 juni   
Öns äldsta simrekord utraderat. Det sattes fyra nya 

Gotlandsrekord när juniorerna i Wisby SS deltog i 

Stockholms distriktsmästerskap i helgen.  

Med tiden 9.34.95 krossade kvartetten Matilda Persson, 

Sara Nyberg, Emma 

Öhman och Alva Werner 

det tidigare rekordet på 

4x200 meter frisim. – Det 

var 4,5 sekunder snabbare 

än deras tidigare rekord 

från maj i år. Det är 

jättebra, säger tränaren 

Peter Asp. 14-åriga Emma 

Öhman kammade även 

hem ett individuellt gotländskt rekord – på 1 500 meter 

frisim med tiden 18 minuter och 58 sekunder. – Det var 

det äldsta rekordet som fanns så det var på tiden. Det 

var från 1975 och låg på 21.00, säger Asp. 

Sistaårsjunioren, 20-årige Niclas Högberg, simmade 100 

meter rygg på 1.03.93, vilket innebär nytt gotländskt 

rekord. Även hans tid på 50 m rygg, 29.54 är nytt 

gotländskt rekord. – Det var jättebra.  

Han har haft svårt på långbana, men det blir bättre, 

säger Asp.   

 

UPG 3 i Eriksdalsbadet 16-17 juni 
Wisby SS var lördag till söndag iväg med sju simmare 

på UPG 3, som avgjordes i Eriksdalsbadet.  

Gustav Thuresson var helgens simmare och blev tvåa på 

1500 m frisim, 400 medley och 200 bröstsim. Han tävlade 

mot simmare födda 1997. Linus Kahl, 11 år, simmade 

bland simmare som var födda 1999 och lyckades trots det 

ta ett silver på 1500 m frisim med tiden 20.35 och Gustav 

blev trea på 400 frisim. Totalt blev det fem medaljer för 

Wisby SS.   

 

Stockholm Summer Games 5-8 juli 
Wisby Simsällskap fick en smakstart på Stockholm 

Summer Games. Ett guld och två 

brons blev facit efter tävlingens 

första dag. – Riktigt bra, säger 

tränaren Peter Asp.  
Noterbart är att samtliga åtta 

gotländska simmare som tävlade 

igår slog personliga rekord.  

 

 

SM i öppet vatten (5000 meter) 6 juli 
Robin Cederqvist slutade i fredags fyra på SM i öppet 

vatten (5000 meter). Robin simmade i 

mål på tiden 1.08.54. 

 

 

 

Vansbrosimmet 8 juli 
Robin simmade Vansbrosimmet den 

8 juli på tiden 35.51, vilket räckte till en 

45:e plats. Där sam också Line 

Alfredsson och hon kom 52:a på tiden 

40.23. Noterbart är att över 13.000 

simmare var anmälda.  

 

 

 

 

Sum-Sim i Borås 19-20 juli  
Fem WSS-are deltog i Sum-Sim, Svenska 

Ungdomsmästerskapen i 

simning, i Borås.  
Det var framgångar för de 

gotländska simmarna i 

Borås. Totalt deltog fem 

simmare från Wisby 

Simsällskap i tävlingen 

och aldrig tidigare har 

klubben haft så många 

representanter vid ett 

mästerskap. Det blev flera personliga rekord och bäst gick 

det för Emma Öhman som kom 7:a i finalen på 400 frisim. 

 

 
 

 

 

 

Sundsimmet Fårö Fårösund 28 juli 
Dubbla vinnare i Sundsimmet!  

I lördags arrangerades Sundsimmet 

i Fårösund med två simmare som 

hamnade överst på prispallen. När 

simmarna närmade sig mål låg 

Andreas Fürst något före Robin 

Cederqvist, WSS. Fürst sam dock 

fel och hamnade i fiskeläget bredvid 

målgången i marinan. Cederqvist var 

alltså först i mål på 18 minuter och 

20 sekunder, men Fürst bedömdes ha summit lika snabbt 

och de båda tilldelades segern. 64 simmare deltog i 

tävlingen. På bilden: Emma Urén som bor i England men 

tränar ibland med WSS på somrarna. 
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Riddarfjärdssimningen i Stockholm  

18 augusti 
Två gotländska simmare, Robin Cederqvist, Wisby 

Simsällskap och Emrik Niklasson, Hemse BK deltog i 

Riddarfjärdssimningen i Stockholm. Tävlingen avgörs i 

öppet vatten med start vid stadshusparken och sen simmar 

man till Rålambshovsparken, en sträcka på 1609 meter. 

Robin Cederqvist slutade elva och Emrik Niklasson blev 

81:a av 211 deltagare.  

 

Olympic day i Visby 22 september 
Olympic Day är en miniatyr av Olympiska Spelen. Över 

200 barn och ungdomar hade anmält sig till Olympic Day. 

Samlingsplats var Gutavallen. Man startade upp med att 

tända "elden". Därefter fick barnen prova på flera olika 

idrotter.  

På plats fanns också tre OS-medaljörer: Nathalie 

Larsson, Anna Laurell och Therese Lundqvist. De var med 

och instruerade i sina respektive idrotter. Till simningen 

hade ca 15 barn anmält sig. Elsie och Kjellis var 

koordinatorer för simningen och fick ta hand om dem när 

det var dags att gå till Solbergabadet. Vi gick dit i samlad 

trupp. 

När vi kom till badet så var det bara att gå ner och 

duscha och byta om.  Väl uppe vid bassängen tog Pernilla 

Thuresson och Nicklas Sköld samt simmare emot och 

berättade om sim-

sporten. Sedan var 

det dags att hoppa i 

plurret. De fick 

simma olika simsätt 

och de var riktigt 

duktiga (och trötta). 

Efter ca en timma 

var det dags att gå 

upp ur bassängen 

och när de var omklädda och klara så gick vi tillbaka till 

Gutavallen. Där fick de sedan prova på de andra idrotterna 

som de hade valt och det fanns instruktörer som tog hand 

om dem. Vid avslutningen släcktes elden och barnen 

kunde, nöjda med dagen gå hem efter att ha blivit 

fotograferade tillsammans med OS-medaljörerna.  

 

Solberga Open i Visby 29-30 september 
De gotländska simmarna tog hem många medaljer 

och personliga rekord i helgens hemmatävling Solberga 

Open. En av de som visade framfötterna var 11-åriga 

Linus Kahl som tog hem två andraplatser i en klass där 

motståndarna var upp till två år äldre. "Bättre 

motstånd ger bättre kvalitet" 
Solberga Open är en av de 

större simtävlingarna på ön, bara 

Kneippbyn Swim är större. I år 

hade tävlingen lockat drygt 135 

simmare från åtta klubbar som 

simmade under de två dagarna i 

Solberga.  Hur gick det för Wisby 

SS totalt? – I det stora hela så har 

det gått jättebra för de gotländska  

 

simmarna meddelar Peter A. 

Solberga Open är en mycket 

uppskattad tävling som vi 

hoppas kan fortsätta 

framöver. 

 

 

 

UPG 4 i Falun 13-14 oktober 
Under helgen har Gustav, Oskar och Erika 

Strömbeck varit uppe i Falun och deltagit i UGP 4. Alla tre 

har gjort fina resultat. Allra bäst 

lyckades Gustav som tog medalj 

i alla grenar han ställde upp i.  

Gustav fick guld i följande 

grenar: 100 fjäril 1.12.27 (pers), 

200 medley 2.29.91, 400 medley 

5.17.35 dessutom kammade han 

hem 3 silver och 2 brons. 

Oskar tog bl.a. två fjärdeplatser 

(800 fritt och 200 bröst) och Erika tog flera små och stora 

pers. 

 

UPG 4 i Hässleholm 13-14 oktober   
Grattis Emma till de fin fina 

placeringarna under UGP 4 i 

Hässleholm.  
Emma Öhman var under helgen 

och tävlade på UGP 4 i 

Hässleholm där hon fick kliva 

högst upp på prispallen 3 

gånger!!! Guld blev det i 200 m 

frisim, 400 m frisim och 800 m 

frisim. Dessutom blev det 2 

silvermedaljer och 2 fjärdeplatser. 

 

Sponsorsim "Rädda Ringmuren" 13 oktober  
Grattis Destination Gotland!    

Under lördagen genomförde vi årets sponsorsim. 

Simmare och sponsorer deltog 

för att samla in pengar till 

Rädda Ringmuren och WSS. 

Vinnare i företagslagkappen 

blev Destination Gotland. 25 

simmare startade tidigt på 

morgon för att under en och 

en halv timma försöka simma 

så många varv runt ringmuren 

som möjligt. Tillsammans 

lyckades man simma 

123 900 meter vilket 

motsvarar 34 och ett 1/2 

varv runt ringmuren. 

Fantastiskt bra simmat.  

Efter detta var det 

dags för Företags-

lagkappen.  
Företagen ställde upp 

med två simmare som förstärktes med två simmare från 
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WSS. Vi fick se lite olika simstilar och framförallt olika 

sätt att starta på. Efter två försöksheat och ett finalheat stod 

Destination Gotland som vinnare. Tack till alla simmare 

och sponsorer som bidragit till en bra dag och en 

välbehövlig slant till Rädda Ringmuren och Wisby 

Simsällskap. 

 

SUM SIM reg Södertälje 10–11 november 
Wisby SS fortsätter att visa fina framgångar. I helgen 

har man deltagit med sju simmare i SUM SIM -regionala i 

Södertälje, vilket innebär kval till riksfinalen i Göteborg 

längre fram. – Alla har simmat bra och slagit sina tidigare 

tider i nästan alla sina grenar, säger Peter Asp, tränare.  

De19 bästa totalt i Sverige i varje åldersklass till SM-

final. Två WSS-simmare har kvalat dit.  

 

Sjöhästen i Hemse 18 november 
Söndag den 18 november inbjöd Hemse BK-Sim till den 

årliga träningstävlingen "Sjöhästen". Tävlingen är för våra 

yngre simmare som är 12 år och yngre, dock får lite äldre 

simmare vara med som ej tävlat tidigare.  

50-talet simmare deltog från Wisby Simsällskap och 

Hemse BK Sim. 

För många var det 

den första täv-

lingen, som de var 

med på. De yngsta 

var sju år och det 

är härligt att se 

hur de alla går in 

för sin uppgift 

med liv och lust. 

En del kommer 

knappt upp på startpallen och så blir det ibland magplask 

men vad gör det, när det är så roligt. Sedan är det bara att 

försöka hålla ordning på armar och ben. Blir det alltför 

tokigt så kan det bli en diskning men det är bara att ta nya 

tag till nästa gren och då kanske det går bättre. 

Med många föräldrar, syskon och släktingar som publik 

blev det mycket påhejande och applåder. Avslutningen var 

kanske det bästa, alla fick medaljer! Tack till alla tränare 

och funktionärer och till Hemse BK-Sim som  såg till att vi 

kunde genomföra "Sjöhästen" för år 2012.  

 

 

Gotlandsmästerskapen i Visby 1 december 
Gotlandsmästerskapen som avgjordes i Solbergabadet 

var indelat i tre olika 

åldersgrupper, 12 år och yngre, 

13 år och äldre samt Masters i 

två grenar, men för att deltaga 

i det sistnämnda krävdes det 

att man skulle vara 25 år eller 

äldre. 24 finaler simmades där 

många svarade för väldigt fina 

insatser. Unga Linus Kahl som simmade i klassen 12 år 

och yngre segrade i fem finaler. 

Dessutom delades det ut flera vandringspriser där bland 

andra Matilda Persson och Gustav Strömbeck tilldelades 

vandringspriset för "Bästa kompis".   

 

Sum-Sim Riksfinal i Stockholm 8 december 
Under lördagen klev Gutstav och Emma upp på 

startpallarna för att simma Sum-Sim Riksfinal. 

Först ut var Gustav som 

under lördagsförmiddagen 

simmade finalen på 1500 m 

frisim. Han slutade på en 

14:e plats med tiden 

17.46.47 vilket var strax 

över hans personliga rekord. 

Vann gjorde Isak Eliasson, 

Mölndals Allmänna Simsällskap, med tiden 16.06.95. 

På lördagseftermiddagen var det Emmas tur att äntra 

startpallen. Hon simmade 800 m frisim på tiden 9.34.96 

som var strax över hennes personliga rekord. Tiden räckte 

till en 15:e plats. Vann gjorde Erica Dahlgren, Simklubben 

S 02, med tiden 9.05.93. Grattis till er båda som visar att ni 

tillhör Sverigeeliten i er ålder och sätter Wisby SS på 

simkartan.  

 

Trulle Cup i Visby 9 december 
Så var det dags för höstens upplaga av Trulle Cup för 

Teknik- och Simskolegrupperna. Vi kallar det inte för 

tävling utan vi säger att 

det är en träning 

tillsammans med de 

andra grupperna. Många 

gillar inte att "tävla" så 

då uteblir de från denna 

dag. För de som kommer 

med är det populärt 

eftersom det inte ställs 

några krav på simsätt och alltså inga diskningar, bara ta sig 

fram. Vi skriver manuellt ut en lista där de kan se vilka 

tider de har fått och kan 

jämföra med sig själva. 

Listan skrives i den ordning 

de startar i resp. gren och 

alltså ingen placerings-

ordning. Även föräldrarna 

får vara med och agera 

tidtagare och tidavläsare. 

Efter en stunds fritt bad och 

det var dags att gå hem så blev det besök av "glassgubben" 

Kjellis som delade ut glass till alla barn (och även en del 

vuxna). Mycket populärt! 

 

GGN 3 november 
Först ett litet klargörande:  

GGN står för GOTLAND GRAND NATIONAL – 

Världens största Endurotävling! De har 29 år (minst) på 

nacken och vi är med!!! Vår del i det hela är inte alls utan 

betydelse. Hur skulle det sett ut om alla satte sig på båten 

för att låta Destination Gotland transportera våra besökare 

tillbaka till ursprunget (ungefär där de bor), utan att få ett 

välbehövligt bad. Det är just där som vi kommer in i 

bilden. Med vår enorma erfarenhet (90 år minst) för vad ett 

bastubad kan betyda, så är det för vår del en självklarhet 

att finnas till. Vi har inte varit delaktiga alla år, men vi har 
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skapat ett rykte (som bara är positivt), vi har enduroåkare 

som, liksom flyttfåglarna, återkommer varje år. 

Vi har den inställningen, att kan vi bidra med något som 

är positivt, så gör vi det. 

Bakom en skitig 

enduroåkare så finns det 

en individ som älskar att 

visa upp sig som hel, ren 

och dofta gott. Det kan ju 

faktiskt vara så att man 

blir uppbjuden på 

efterfesten. Till alla 

kämpar, och då 

inkluderar vi även alla 

ledare, funktionärer och 

övriga volontärer ute på 

Tofta skjutfält, lycka till 

och välkomna tillbaka!  

PS! Det är inte bara skitigt, det är häftigt också!  

 

Mastersimning 
Vad är nu detta? Enligt vissa är en Master följande: 

"Ett masterprogram är ett tvåårigt påbyggnadsprogram 

på ett treårigt kandidatprogram (eller motsvarande). 

Masterprogrammen motsvarar 120 högskolepoäng och ger 

dig en fördjupning och specialisering av dina kunskaper. 

Programmen är nära knutna till universitetens forskning. 

Mycket av studierna sker på egen hand och ger dig både 

teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. 

Kurserna på avancerad nivå ger dig goda färdigheter 

inom det som kännetecknar en naturvetare: kritiskt 

tänkande, vetenskaplig metodik och en förmåga att 

kommunicera kunskap. Utbildningen avslutas med ett 

omfattande självständigt 

arbete där du samlar in, 

bearbetar, analyserar 

och sammanställer data. 

Med en master-

examen i bagaget, har 

du bra förutsättningar 

för en karriär inom 

forskning eller näringsliv i Sverige och utomlands." 

Hur som helst tycker vi att våra "Masters" uppfyller 

kraven utan att ha klarat 120 högskolepoäng. Våra 

"Masters" är vad de under Gotlandsmästerskapen fick 

epitetet - "Sluggers". Ett lysande exempel är Tord 

Thuresson som har inlett en andra karriär. Trots ett visst 

åldrande och några fler kilon att tycka om så kämpar han, 

tillsammans med flera andra likasinnade, att sätta 

"ungtupparna och unghönorna" på plats. Skönt när den lille 

"dj-ulen" kommer fram och när huvudbonaden får 

konkurrera med de växande hornen. Visst är det skönt att 

åldras! 

 

Julgranar 15 december 
Vad vore livet utan en julgran?  Nu är det så att om vi 

inte är på plats och säljer julgranar, så blir det ramaskri och 

om "gubben" kommer hem med en gran så blir det i vissa 

fall ändå ramaskri eftersom granen kanske inte är bra! 

Vi har tänkt så här, köp en var och alla blir nöjda och 

det gynnar dessutom Wisby Simsällskap.  

Vi och alla andra är måna om 

alla medel som Ni kan bidra med 

till vår verksamhet. Utan julgran, 

ingen jul (det gäller förstås inte 

dem som av medicinska skäl 

måste undvara tjusningen med en 

egen gran). Inför julen 2012 sålde 

vi granar vid Badvillan med 

framgång. 

Av etthundratjugo granar 

såldes etthundratolv ungefär, resten forslades till 

Gotlandsflis för att bli en del i vår lokala uppvärmning. 

Bra med samarbete! 

De som inte bara köpte en gran, eller flera av oss, 

besökte även "Badvillan" och intog en kopp värmande 

kaffe med tilltugg där Britt-Marie och Elsie m.fl. pysslade 

om hälsade besökarna välkomna och önskade en riktigt 

god jul.     

 

Tränarutbildning 22-23 september 
Det har länge framförts behovet av en tränarutbildning 

för våra ordinarie ledare och för föräldrar som ställer upp 

som ledare. Peter hade kontakt med Annica Åkerman från 

Uppsala som gärna kom till oss och hjälpte till med detta. 

Ca 20 st kom till denna utbildning från WSS och Hemse 

Sim. 

Första dagen blev 

på Wisby rackethall 

där det blev mycket 

teoretiskt prat om 

simsätt, frågor om 

barn med särskilda 

behov mm. 

Andra dagen blev 

det mycket tid i 

Solbergabadet med 

praktiska övningar i bassängen och Annica hade många 

bra tips att komma med. 

Därefter blev det samling i Badvillan med genomgång 

av det vi hade varit med om, frågor, tips och mycket annat 

som diskuterades. 

En mycket bra helg och vi önskade att Annica skulle 

återkomma vid senare tillfälle. All utbildning är nyttig! 

 

Receptionstjänst i helgerna 
Ja det blir mest söndagarna som någon är i receptionen 

på badet när vi har simgrupper. 

Oftast är det Eva S eller Elsie 

som är där. Bra att någon finns 

där när det skall handlas 

simglasögon, badmössor, sim-

märken mm eller när det skall 

svaras i telefon eller någon 

som undrar över något. Det har ibland varit någon annan 

som har hoppat in och hjälpt till där. Det är tacksamt att 

vara där och få kontakt med föräldrar och anhöriga. 

Bild: Elsie och Eva tillsammans med Maria Gustafsson 

från UppsalaSS. 
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Funktionärsutbildning 22 september 
Vi inbjöd till funktionärsutbildning för tävlings-

funktionärer eftersom det börjar bli brist på dessa. Endast 

fyra st. anmälde sig och kom för att ta del av det som Eva 

Sandin hade att lära ut. Det fanns ett par till intresserade 

men tyvärr så passade inte tiden. Bättre tur nästa gång. 

 

Bästa Fyran 21 april 
Sedan år 2009 har WSS, genom Elsie och Eva, anordnat 

Bästa Fyran, en tävling för fjärdeklassare 

med åtta deltagare i varje lag. Vi har inte 

kvaltävlingar utan endast direktfinal. 

Antalet tävlande lag har ökat med åren. 

2009 var det ett lag, 2010 och 2011 kom två lag och nu 

2012 var det fyra lag som deltog. Svårt att få ihop så 

många lag trots att det går ut information till alla skolor 

vid flera tillfällen.  

En rolig tävling 

där det delas ut 

medaljer till 1:an, 

2:an och 3:an 

dessutom får alla 

diplom, badlakan, 

badmössor mm. 

Efter genomförd 

tävling brukar vi 

ha fritt bad en 

stund och de som 

vill får ta simborgarmärket eller vattenprovet och märket 

bjuder vi på. Därefter brukar det bli saft och kaka el.dyl. 

vilket också uppskattas. 

 

Line Alfredsson 
Vem är det, undrar kanske en  del? Jo, det är en väldigt 

duktig tjej som lämnat tävlingssimningen bakom sig och 

gått över till att vara ledare för barngrupper i simning i 

stället. Hon har också satsat på sitt konstnärskap. Hon blev 

i september utsedd till "Månadens unga konstnär" och 

hade då en utställning i Almedalsbiblioteket.  

I november hade hon 

vernissage på Galleri Fenix. Om 

ni stöter på namnet "Keiran" 

någon gång så är det troligen 

Line som avses eftersom det är 

hennes smeknamn eller 

artistnamn. 

Vi gratulerar Line och hoppas att hon fortsätter på den 

inslagna vägen så vi får se henne på flera vernissage 

framöver. Tyvärr så får vi inte ha henne kvar som 

simledare så länge till eftersom hon har andra planer i sitt 

liv. Hon är dock kvar t.o.m. nästa vårtermin. 

Bild: Line närmast kameran, tränarträff. 

 

Parkeringen vid Tofta bad sommaren 2012 
WSS sökte och tog sig söderut, närmare bestämt till 

parkeringen vid Tofta bad. Eftersom de 

flesta av dessa resenärer inte har egna bilar, 

så ockuperade de parkeringen vid Tofta bad 

och tog dessutom betalt av övriga besökare. 

Här gäller det att ta varje chans att få in pengar till 

klubben, vilket behövs. 

 

Utomhusbaden vid Melonen och Terra Nova 
Varje möjlighet att får vara i eller i närheten av vatten 

tar våra simmare. När de inte är i Solbergabadet söker sig 

många till något av utomhusbaden för att jobba som 

badvakt, simlärare mm. Dessa arbetsplatser ger inte bara 

kosing att stoppa i egna fickor utan är även en betydande 

inkomstkälla för WSS verksamhet.  

Bad är hälsa - Hälsa ofta! 

 

Försäljning och sånt 
Av vad då? Jo, allt som man kan tjäna pengar på 

försöker vi testa. Det är att sälja produkter från Ullmax, 

kränga böcker från Goda som innerhåller rabatt-

erbjudanden,  kakor och en massa andra grejer som man 

både kan ha på sig och stoppa i sig. "Allting går att sälja 

med .........." Ja, ni vet! Utan pengar är man pank och är 

man pank blir det inga resor till tävlingar och dylikt. 

 

 

 

 

 

 

 

Tränarträffar 
 

Under året har tränarna 

träffats ett flertal gånger för 

att diskutera upplägg och 

planering av grupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plask o Lek, Simskola, Teknik 
Numera får man anmäla sina barn på WSS hemsida där 

ett dokument läggs upp som man får fylla i. Man öppnar 

upp för anmälan i ungefär i december för start i januari och 

i augusti för start i september.  

Det har kommit många anmälningar till de olika 

grupperna. De yngsta som tas in är från 5 år. 
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På söndagarna med Plask o Lek och 

Simskola har vi delad bassäng så det 

gäller att lägga upp grupperna i tider där 

de passar bäst.  

De två teknikgrupperna har hel 

bassäng vardera grupp.  

Just nu har vi ledare till alla grupper 

men det behövs flera ledare eftersom det 

alltid är någon som slutar av någon 

anledning. 

 

Morgonbaderskor och Morgonbadare 
Bad är något som lockar. Det kan vi bevisa! Varje 

måndag och torsdag, tidigt på dagen (kl. 6 resp. kl. 7) 

kommer ett antal glada människor för att dra en repa i 

bassängen. "Gubbarna" kör dessutom, allt efter förmåga, 

ett gympapass innan de kastar sig i 

badet. Baderskorna kompenserar 

avsaknaden av gympa med att 

simma betydligt längre än sina 

manliga vänner. Hela gänget av 

motionärer har en skön inställning 

till att få igång kroppen i arla 

morgonstund. 

 

Bidrag från Visby Hem och Samhälle 19 maj 
I samband med Kneippbyn Swim så överraskades alla 

efter pausen med att sex damer tågade in i simhallen 

bärande på en STOR 

check. Checken var 

inte bara stor till 

omfånget utan även 

beloppet var stort. 

Checken var utskriven 

på 200.000:- kronor 

och utställd till Wisby 

Simsällskap från 

Visby Hem och Samhälle (från Nanna Erikssons fond) 

som bidrag till ungdomsverksamheten. 

De givmilda damerna hedrades med att bli 

Hedersmedlemmar i Wisby Simsällskap samt delade två 

simmare ut diplom och standar som tack, och gåvan 

mottogs med stora och varma applåder. 

 

Solbergabadet - Klubbstugan - Badvillan 
Ovan nämnda ställen ingår som värdefulla platser att ta 

sin tillflykt till. Badet är av naturliga 

skäl den mest frekventa platsen 

eftersom det är där man bedriver det 

mesta av WSS stora verksamhet. 

Många timmar och många meter 

blir det under ett år. Klubbstugan 

har sin naturliga plats i våra hjärtan 

sedan många år med diverse 

aktiviteter under hela året. Badvillan fungerar inte bara 

som kansli och samlingsplats för möten mm utan även för 

sammanträden och samlingsplats, i första hand för 

simmarna. Även Gotlands Idrottshistoriska Förening har 

verksamhet där. Underhåll och reparationer sker när tid 

och pengar finns tillgängliga. 

 

Hemsidan och Datan 
Hemsidan fordrar både man och kvinna för att den skall 

vara attraktiv, informativ och trevlig. Det sköter Mika 

m.fl., men han måste få underlag från alla, annars blir det 

inte ens en "tummetott". Hemsidan är ju inte bara för de 

som är hemma, utan för alla intresserade runt om hela vår 

värld. 

Datan är ett hjälpmedel som 

inte nog kan uppskattas. Den 

rymmer så mycket mer eller 

mindre viktiga upplysningar och 

är ett förnämligt arbetsredskap 

vid bl.a. redovisning av LOK-

stödsaktiviteter. Här är många 

inblandade av tränarna och ledarna och andra personer 

som måste finnas i vår stora stab av härliga medarbetare. 

Vad vore livet utan Data? Säkert bra, men inte lika 

spännande.  

 

Medlemsregistret 
En mycket viktig uppgift och en absolut nödvändighet 

är att medlemsregistret fungerar och är uppdaterat. Denna 

uppgift kräver tålamod och noggrannhet, vilket Elsie 

besitter. Hon har dessutom näst intill hjärnkoll på vem som 

tillhör vem och vilka barn och syskon som kan paras ihop. 

Detta medför att klubben sparar stora portokostnader 

genom att plocka ihop medlemsinformation och andra 

skrivelser som får samsas i samma kuvert (såvida det inte 

kan skickas via mejl). Ingen kritik mot Postverket, men 

frimärken är dyra fast de är så små. 

 

Vattengympa 
Vattengympa är inte någon storm i ett vattenglas. Nej, 

det är betydligt större. Tänk er vad som händer när ett antal 

damer och herrar sätter fart på 730 000 liter vatten i en 

uppvärmd bassäng i 

Solbergabadet. Den energi och 

kraft som de levererar under 

sina väl inövade rörelser gör att 

den eventuella liknelsen -storm 

i ett vattenglas- bleknar. 

Vattengympa borde alla hålla 

på med för det är både nyttigt 

och bra för allas välmående. Det är Plask och Lek på hög 

nivå. Duktiga vattengympaledare medverkar till mysiga 

och jobbiga stunder i glada vänners lag. 

Tack till alla goda krafter! 

 

 

Lucia 1 december 
Efter GotlandsMästerskapet som 

var den 1 december blev det 

prisutdelning i denna tävling samt 

olika priser från Wisby Simsällskap 

(vandringspriser mm). 

Nästa punkt för dagen var 

uppvisning av Plask o Lek, Simskola 

och Teknikgrupperna. 
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Kl. 15 blev det så dags för Lucias 

ankomst. Matilda Persson skred in i en 

nedsläckt simhall med sitt stora följe av 

smålucior, tärnor, stjärngossar, tomtar, 

fackelhållare och så naturligtvis Kjell 

Gardarfve med gitarren. Susanne 

Rosengren var den som höll ihop det 

hela. Det var riktigt mäktigt med så 

många som sjöng så bra. 

 

 

Arkiv - Tidningsurklipp - Foton 
Tidningsurklipp är något som är intressant om det är 

ordning på det. WSS har en urklippssamling som omfattar 

mer än 17 stora A3-pärmar. Elsie har i mer än 30 år klippt 

och klistrat, vilket utmynnat i ett mycket digert 

tidningsklipparkiv. Ordning och reda gör att det är 

intressant att bläddra i. Många minnen och glada skratt 

samt kommentarer som -Se vilken frisyr, hu vilka 

badkläder de hade och dylikt- hörs när man samlas kring 

pärmarna. Titta gärna i pärmarna vid tillfälle. De finns i 

Badvillan. Det finns även foton. Hör av er!  

  

TACK TILL ALLA! 
Här vill vi tacka alla som hjälpt och hjälper till för att 

verksamheten skall fortsätta i Peters anda. Vi kan inte nog 

framföra hur mycket han betydde för Wisby Simsällskap. 

Tacket riktar sig till Pernilla, Jacob och Angelica som 

med hjälp av många ledare, tränare, föräldrar och simmare 

ägnar så mycket tid och kraft för en fortsatt framtid för 

klubben. Styrelsen skall även ha en eloge för hur man 

hanterat tiden efter Peters bortgång. Vi vill även tacka alla 

utanför WSS som stöttar och hjälper till med många 

praktiska ting. Tillsammans är vi starka och även tragiska 

händelser gör att vi känner att Wisby Simsällskap har en 

framtidstro. 

ETT STORT OCH VARMT TACK!   

 

Vi tackar även Gotlands Idrottsförbund och 

Sisu Idrottsutbildarna för bra stöd och gott 

samarbete. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pia Ragnefors, Lena Ljungberg, Karin Lindgren och Margareta Björk  

sänkte gotlandsrekordet på 4x100 m medley med hela 39 sek.    2.12.1963 
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Utdelade vandringspriser mm 2012 
 

 
 

 

 

Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare Pristagare 

WSS pris  

”För träningsflit” 

 

500:-/person 

Den pojke och flicka, som under 

året visat synnerlig träningsflit, 

varvid både närvaro och kvalitet 

bedöms. 

  

Oskar Persson 

Matilda Persson 

  

 

Juniwiks vpr  

”Bästa allroundsimmare” 

 

Pokal 

Den pojke eller flicka, som  

under året haft de största  

framgångarna i DM och i övriga 

tävlingar på Gotland och i 

samtliga simsätt. 

 

Oskar Persson 

  

 

WSS vpr  

"Bästa allroundsimmare" 

 

Pokal 

Den pojke eller flicka, som  

under året haft de största  

framgångarna i DM och i övriga 

tävlingar på Gotland och i 

samtliga simsätt. 

  

  

Matilda Persson 

  

WSS pris  

”Mest lovande unga simmare ” 

 

500:-/person 

Två simmare (oavsett kön), 

högst 12 år, som under året visat 

sig vara de bästa i åldersklassen 

och under året uppvisat en fin 

utveckling. 

 

Tone Sandsjö 

Josefine Godman 

 

  

WSS pris 

”Sällskapets bästa simmare” 

 

500:-/person 

 

 

Simmare som oavsett ålder har 

nått högsta nationella standard i 

sin åldersgrupp inom en eller 

flera grenar. Resultaten skall ha 

uppnåtts i nationell konkurrens. 

 

Emma Öhman 

Oskar Persson 

 

  

”Rune Fohlströms 

stimulanspris”.   
Det utgör avkastningen av en fond 

med samma namn instiftad m.a.a. 

Runes 60-årsdag  

(92-04-15) 

500:-/person 

De simmare som personligen 

utfört de bästa prestationerna 

eller i övrigt uppträtt som ett 

föredöme för sällskapet. 

 

Robin Cederqvist 

Emma Öhman 

  

WSS vpr "Bästa Kompis" 

 

Pokal 

Den simmare, pojke och flicka, 

som under året i relationen med 

kamrater och tränare 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. 

  

Matilda Persson 

Gustav Strömbeck 

  

 

WSS uppmuntringspriser 

”För goda insatser” 

 

Pokal + 500:- 

Den medlem som gjort särskilt 

goda insatser i föreningen. 

- - - - 

För goda insatser bl.a. som 

huvudtränare i WSS. 

 

Peter Asp 
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Kämpa på så 

mina rekord 

försvinner! 
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Var är mina 

gamla 

rekord? 
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Hedersmedlemmar 
(Fet stil är även hedersledamot) 

 
1.   G.W. Roos  1924 

2. Sven Montan  1932 

3. Sten Lindström  1941 

4. Sven Wahlberg  1947 

5. W.E. Wadner  1947 

6. Anders Calissendorff  1947 

7. Anders Attner  1949 

8. Karl-Sture Wickman  1958 

9. Harry Palm  1987 

10. Rune Fohlström  1988 

11. Kjellåke Nordström  1990 

12. Lars-Erik Larsson  1991 

13. Lennart Svennefelt  1991 

14. Dan Broddvall  1993 

15. Bertil Ödman  1994 

16. Elsie Nordström  1994 

17. Leif  Söderdahl  1994 

18. Rune Nyberg  1996 

19. Kurt Ullberger  1999 

20. Kjell Thuresson  2002 

21. Monica Westfält-Nilsson  2004 

22. Ida Sandin   2005 

23. Eva Sandin   2006 

24. Crister Persson   2006 

25. Gun Fohlström  2007 

26. Anette Hammarström 2007 

27. Hans Juhlin 2010 

28. Susanne Markvardsén 2011 

29. Märta Wellhagen 2012 

30. Ulla-Britt Hildingsson 2012 

31. Elisabeth Classon 2012  

32. Gun Svensson 2012 

33. Iana Wiberg 2012 

34. Inger Tignér 2012 

35. Helena Merk 2012 

36. Valborg Thimgren 2012 

37. Maj Fransson 2012 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedersmedlemmar nr 29-37 är styrelsen i 

Visby Hem och Samhälle 2012. 

Blev hedersmedlemmar efter 

överlämnandet av 200.000:- kronor till 

WSS från Nanna Erikssons fond. 

 

I dag är det den sista baddagen på gamla anrika Visby Varmbadhus.  

 

Visst blir det fint på Solberga, men vi kommer nog ändå att sakna 

det gamla säger baderskorna Signe Jakobsson, Mary Lindén, Karin 

Andersson och Signe Lundberg, som på bilden samlats på 

varmbadhusets bassängkant. 14.000 bastubad och 2.000 karbad per 

år har de serverat de sista åren. 

GA 5.4.1961 

1991 
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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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttagningsregler för 

tävlingar utanför 

Gotland. 
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Wisby Simsällskaps riktlinjer för uppflyttning i barn- och ungdomsgrupperna 
 

Inträdeskrav till Plask o Lek:  

-  Vara minst 5 år under året 
 

Plask o Lek: 
Mål: Kunna doppa huvudet, hoppa från kanten, glidprov. 

Simmärken: Baddaren blå, Baddaren gul. 

 

Mål: Kunna simma 10 m valfritt simsätt på djupt vatten, flyta, hoppa från kanten på djupt vatten. 

Simmärken: Sköldpaddan, Pingvinen silver. 

 

Simskolan.  

Inträdeskrav:  

-  Kunna simma minst 10 m på djupt vatten utan simhjälpmedel 
Mål: Kunna simma 25 m valfritt simsätt på djupt 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.      

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

Simmärken: Guldfisken, Järnmärket. 

 

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

Simmärke: Hajen brons. 

 

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

Övat på ett tredje simsätt. 

Simmärke: Hajen silver. 

 

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. 

 

Teknik.  

Inträdeskrav:  

-  Kunna simma minst 100 m i en följd 

-  Kunna simma på mage och rygg 

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. 

 

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.  

 

Slutmål för Teknikgrupperna: 

-  Kunna starta: Tävlings kommandon, Ryggstart, Dyk från startpall 

-  Simma alla simsätt (crawl, rygg, bröstsim, 25 m fjäril) 

-  Genomföra godkända vändningar samt voltvändning (crawl, rygg) 

-  Klara Silvermärket 

-  Delta i tävling om 50 m, med godkänt resultat (ej diskad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

       
      

 2012-12-31/EN 

 
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 

 
Slutordet ska egentligen handla om verksamhetsåret 2012. Det är dock omöjligt att inte beröra det tragiska som inträffade i 

början på februari 2013, när vår vän och tränare Peter Asp hastigt avled. Det är fortfarande, när detta skrivs, ofattbart. Jag som 

ordförande, och många andra kastades in i en situation man inte ens kunde tänka sig. Det som jag har upplevt under tiden efter 

Peters bortgång är en känslomässig bergochdalbana. Peter var så mycket mer än en simtränare för mig och för alla runt om i 

föreningen och på andra ställen i simvärlden.  

Jag hämtade ett citat från Facebook under mitt tal till Peter under minnesstunden i Visby domkyrka som väl beskriver vad 

Peter betydde. Det var vår simmarkompis från Saltis, Fabian som skrev: ”Du var inte min tränare. Men fan, du betydde något 

för mig ändå. ”♥ Det visar hur stor du är Peter! Tack för allt! 

 

866 

Så många medlemmar fanns i föreningen vid årsskiftet 2012-2013. Utan att veta säkert så måste det vara rekord för föreningen. 

Glädjande att vår verksamhet lockar så många medlemmar. Till nästa årsmöte kanske vi kan spräcka 1 000 antal 

medlemmar???? 

 

Tränings/tävlingsverksamheten 

Det kan numera konstateras att vi får läsa uppifrån i resultatlistorna när vi letar efter WSS simmare. De senaste årens 

utveckling har fortsatt och resultat i Sverigeelitklass har kunnat konstateras. Det är också glädjande att det inte bara är enstaka 

simmare som presterar, utan det är flera olika. Vid sommarens SUM SIM i Borås hade WSS inte mindre än 5 st simmare 

representerade. Emma Öhman lyckades allra bäst, och simmade final på 400 m frisim. Jag vågar påstå att det får vi vänja oss 

vid. Flera duktiga yngre simmare är på god väg att fylla på efter dem som nu representerar föreningen. 

 

Ekonomi 

Alltid viktigt med att ekonomin är trygg i föreningen. Året har präglats av mycket fotarbete för att ekonomin ska gå runt. 

Ökade kostnader för personal och material till utomhusbaden, samtidigt som sommaren inte visade sig från sin bästa sida 

gjorde att överskottet från baden blev något mindre. Desto roligare då att några snälla damer valde att skänka hela 200 000 

kronor till föreningen. Det var damerna i Visby Hem och Samhälle som gjorde det. Stort tack till ER ! 

 

För att hålla en hög kvalité på träningar och tävlingar kostar det pengar. Ju bättre simmarna blir desto större blir kraven på 

kvalitativa tävlingar och träningar. Därför kostar träning och tävlingsverksamheten mer nu än den gjorde för 5 år sedan. Måtte 

vi nu inte få en färjetrafik som kommer att påverka föreningens rese- och tävlingsbudget så att vi måste minska ner på 

tävlandet! 

 

 

Vision, värdegrund och verksamhetsidé. 

Varje förening behöver då och då gå in i sig själva och titta på styrdokument, stadgar och policys mm. Det har ett antal 

föreningsmedlemmar ägnat mycket tid åt under hösten för att förbättra verksamheten. SISU idrottsutbildarna har i detta arbete 

varit till mycket stor hjälp. 

 

Vision: 

 

”KUL utmaning” 

 

Värdegrund: 

Vi ska ha KUL i vår verksamhet. Positiv energi och kreativitet skapar goda resultat för individen                    

• K amratskap 

Gott kamratskap främjar föreningens verksamhet och utveckling och              

kännetecknar medlemmarnas förhållningssätt emot varandra. 

 

• U tveckling 

Individen ska få möjlighet att utvecklas personligt och idrottsligt och utifrån sina förutsättningar. Föreningen 

ska arbeta med ständiga förbättringar och förnyelser och utveckla en stabil organisatorisk och ekonomisk 

plattform. 

 

• L ust     

Medlemmar ska vara ambitiösa och känna delaktighet. Det skapar engagemang som leder till framgångar. 
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Verksamhetsidé: 

Wisby Simsällskap verkar för att alla genom lek, träning, tävling och motion kan ägna sig åt simidrottsverksamhet samt ökad 

simkunnighet. 

    

Verksamheten baseras på medlemmarnas ideella insatser, engagemang, glädje och kamratskap. 

 

Jag ser ljust på framtiden, trots det som drabbat föreningen. ”Det finns inget ont som inte har något gott med sig”. Det som har 

hänt har fört oss i föreningen närmare varandra, och det visar att det finns kraft och framtidstro. Det är viktigt i en ideell 

förening.  

 

Simon Frid från GT beskrev minnesstunden i Solbergabadet dagen efter Peters bortgång så här:  

”Det som värmde betraktarens öga var att se den gemenskap och energi som finns i klubben. I går 

enades nämligen föräldrarna att försöka fortsätta träningen i Peter Asps anda och komma igång så fort 

som möjligt.” 

 

Kom ihåg det! 

Full fart framåt 

Och till sist som Peter skulle ha sagt eller skrivit: 

Rauka på! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYA GOTLANDSREKORD 2012  
 

50 METERS BANA 
100 rygg H 2012-04-29 Niclas Högberg CIJ Meet, Luxemburg 1.03.97 

200  medley H 2012-04-29 Niclas Högberg  *) CIJ Meet, Luxemburg 2.19.08 

4x200 fritt D 2012-05-05 Emma Öhman, Sara Nyberg, 

    Alva Werner, Matilda Persson Jöns Svanberg, Uppsala 9.37.47 

4x200 fritt D 2012-06-09 Emma Öhman, Sara Nyberg  

    Matilda Persson, Alva Werner DM/JDM Stockholm 9.34.95 

100  rygg H 2012-06-09 Niclas Högberg DM/JDM Stockholm 1.03.93 

50 rygg H 2012-06-09 Niclas Högberg DM/JDM Stockholm    29.54 

1500 fritt D 2012-06-10 Emma Öhman  **) DM/JDM Stockholm          

18.58.14 

       

  *)  Gamla rekordet från 1986-06-01 innehades av Tord Thuresson på tiden 2.19.23. 

**)  Gamla rekordet från 1975-07-25 innehades av Madeleine Andrée, Roma IF på tiden 21.00.00. 

 

Medlems- och terminsavgifter från våren 2013 
 

WSS medlemsavgift/årsavgift 100:-/år 

 

Tillkommer för aktiv i: 
 Elit 1400:-, A-grupp 1300:-, B-grupp 1200:-/termin 

 Medley 1100:- 

 Teknikgrupper 700:-/termin 

 Simskolegrupper 700:-/termin 

 Plask o Lekgrupper 700:-/termin  

 Vattengympa 700:-/termin 

 Mastersim/crawlkurs 700:-/termin 
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Verksamhetsplan 2013 
 

Vision Värdegrund och verksamhetsidé 

Arbetet med at ta fram en ny vision, värdegrund och verksamhetsidé genomfördes under 2012. Det kanske viktigaste arbetet 

återstår – nämligen att implementera detta i verksamheten. För det finns en framtagen handlingsplan som vi ska följa för att 

detta ska få genomslag i verksamheten. 

 

Rekrytering 

Med anledning av Peter Asp bortgång har föreningen hamnat i en situation utan en huvudansvarig tränare. Rekrytering och 

anställning av en ny tränare för att trygga verksamheten är därför mycket viktig. Gotlands idrottsförbund och SISU 

idrottsutbildarna kommer att hjälpa till med detta arbete. 

 

Vi har en utmaning att locka flera till att ta ett ledaransvar i de yngre grupperna. Det är en förutsättning för att vi ska kunna 

bedriva vår verksamhet på ett bra sätt. 

 

Träning/tävling 

Arbetet med att driva verksamheten framåt och fortsätta den positiva utvecklingen för simningen ska fortsätta. Strukturerna för 

detta finns, genom att vi sedan ett par år tillbaka har förändrat intagningen till grupperna och optimerat bassängutnyttjandet. På 

det sättet breddar Wisby SS simidrotten. Samtidigt är det viktigt att hitta stimulerande och engagerande verksamhet även för de 

äldre tävlings- och elitsimmarna. Det skapar också intresse för simsporten. 

 

Utvecklingen av masters-simningen och crawlkurserna ska även den fortsätta. Intresset för att på ”äldre” dagar lära sig 

motionssimma är större än möjligheterna att ta emot.  

 

Vi ska utveckla våra egna arrangemang, framförallt Kneippbyn swim och ”Aspens minne” (Solberga Open). Det finns ett stort 

intresse att komma till Gotland och tävla. Vi ska också se till att det arrangeras träningstävlingar för de yngre simmarna på ett 

lättsamt och lekfullt sätt. Det stimulerar till att fortsätta med simidrotten. 

 

Utomhusbad/Toftaparkering/Försäljningsuppdrag 

Livsnerven i föreningen är inkomsterna från dessa åtaganden. Vi har som princip att alla ska bidra. När så många som möjligt 

hjälper till blir bördan jämnare fördelad. Uppdragen är alltid differentierade så till vida att de äldre grupperna och deras 

föräldrar måste ta ett större ansvar för att hjälpa till. 

 

Information  

Vi ska hitta ett system för att sprida så mycket information kring föreningsarbetet som möjligt. Vi har en aktiv hemsida där 

mycket information finns. Facebook är ett utmärkt hjälpmedel att använda för informationsspridning. 

 

Utbildning 

Vi ska verka för att i samarbete med SISU idrottsutbildarna utbilda ledare, tränare och funktionärer för att på så sätt 

kvalitetssäkra verksamheten. Behovet av funktionärer av olika slag är alltid stort. 

 

Simmarråd 

Som ett led i att skapa engagemang, förståelse och ge styrelsen inspiration ska det skapas ett simmarråd. Ett antal aktiva, som 

får till uppgift att vara styrelsens känselspröt i verksamheten, komma med goda idéer och bidra till en så god verksamhet som 

möjligt. 

 

 

 

OM BETYDELSEN AV VATTEN! 
 

"Det är mycket viktigt att det finns 

vatten, annars skulle man inte kunna 

lära sig simma och då skulle man 

drunkna." 

(Utdrag ur skoluppsats.) 

Rune Fohlström, 1991 
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Preliminär tävlingskalender 2013 E, A, B och Medley i Wisby Simsällskap 
 

 
Datum Plats Tävling Åldersklass Grupper 

25-27.1 Södertörn UGP 1 16-18/15/14/13&y E,A,B,Me 

25-27.1 Uppsala GP 1 Kvalade Kvalade 

1-4.2 Borås Nuss Ä 93-97/98-99 Uttagna från E,A,B 

1-3.2 Västerås Nuss Y 00/01/02&y Uttagna från E,A,B,Me 

15-17.2 Järfälla Järfälla Nat 95&ä/96-97 E,A,B 

8-10.3 Åkersberga UGP 2 16-18/15/14/13&y E,A,B,Me 

8-10.3 Stockholm GP 2 Kvalade Kvalade 

Inställt Hemse Vårplasket Me&neråt  

22-25.3 Helsingborg Öresund Meeting Uttagna från 02&y/00-

01/98-99/97&ä 

E,A,B,Me 

6-8.4 Uppsala Jöns Svanberg  Uttagna 

19-21.4 Jönköping GP 3 Kvalade Kvalade 

24-27.5 Landskrona Citadellsimmet Uttagna 97&äldre 

31.5-2.6 Stockholm UGP 3 16-18/15/14/13&y  E,A,B,Me 

6-8.6 Visby Kneippbyn Swim Alla Alla 

7-9.6 Järfälla DM/JDM Kvalade Öppen 

26.6-1.7 Landskrona Sum-Sim Kvalade 96&yngre 

5-7.7 Jönköping Nuss 16&ä/14-15/00-01/02&y Uttagna 

4-7.7 Stockholm Summer Games  E,A,B,Me 

3-7.7 Halmstad JSM/SM Kvalade Öppet 

Juli Vansbro Vansbro Sim Uttagna E,A 

Juli Fårösund Sundsimmet Uttagna E,A,B 

Augusti Stockholm Riddarfjärden Uttagna E,A 

Augusti Kalmar Kalmar Kanal Uttagna E,A 

Höst & 

Vinter 2013 

    

6-8.9 Enköping ENA-Cupen E,A,B,Me Alla 

28-29.9 Visby Solberga Open Alla Alla 

11-13.10 Stockholm UGP 4 16-18/15/14/13&y E,A,B,Me 

18-20.10 Väsby Sv Simspelen Jun+Sen E+A 

19-20.10 Solna Knattesim 01&yngre A,B,Me 

26-27.10 Stockholm DM/JDM Kvalade E,A,B 

9-10.11 Södertälje Sum-Sim Reg 

 

Uttagna 

97-98/99/00&y 

E,A,B 

November Hemse Sjöhästen Me&nedåt Me&nedåt 

20-24.11 Göteborg SM/JSM Kvalade E,A 

29.11-1.12 Stockholm Julklappsdoppet Uttagna E,A,B,Me 

6-8.12 Stockholm Sum-Sim Riks Kvalade E,A 

7.12 Visby GM & Lucia Alla Alla 

      2013-04-07 
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Tack till alla Sponsorer. 
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Tänkvärda ord ALLA, NÅGON och INGEN 
 

Det var en gång tre personer som hette ALLA, NÅGON och 

INGEN. Det var ett viktigt arbete som måste göras och ALLA 

var säker på att NÅGON skulle göra det, men INGEN gjorde 

det. NÅGON blev arg, för det var ALLAS jobb. ALLA 

trodde att NÅGON kunde göra det, men INGEN insåg att 

NÅGON inte skulle göra det. Det hela slutade med att ALLA 

kritiserade NÅGON för att INGEN gjorde det NÅGON 

kunde ha gjort. 

 

"Tänkvärda ord som NÅGON, förhoppningsvis ALLA, men 

definitivt INGEN bör tänka på." 
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Simningens historia med plock ur Gotlands Idrottsförbunds verksamhetsberättelsers 

sektionsredovisning för Wisby simsällskap. 
 
GI årsberättelse 1/3 1940 – 28/2 1941 

För handhavande av simidrotten under året omvaldes föregående års sektion, bestående av hrr K. G. Anderson och Anders 

Calissendorff, Visby, Rossel Randahl, Slite, och Karl Lindström, Etelhem. Denna sektion har beroende på inkallelserna m.m. 

haft svårt att utföra något gemensamt arbete. Simidrotten har därför 

huvudsakligen letts av Slite IF och Visby SS. Till Svenska Simförbundet 

voro under året anslutna nedanstående föreningar: Etelhems 

Skolidrottsförening, Kungl. Gotlands infanteriregementes IK, Kungl. 

Gotlands kustartillerikårs IF, Näs Skolidrottsförening, Rute 

Skolidrottsförening, Slite Idrottsförening, Visby Idrottsförening och Visby 

Simsällskap.  

Simidrotten har under året ej visat något större uppsving, som allmänt 

troddes efter föregående års mycket goda resultat. En del grenar har gått 

tillbaka, särskilt damsimningen. Rätt goda resultat uppnåddes vid en del 

tävlingar, men de får nog i allmänhet skrivas på tillfälligt hitlagda 

militärers konto. Dock måste framhållas, att gotlandssimningens låga 

standard först och främst beror på att simmarna har så ytterst kort tid på sig till träning och tävlingar, beroende på avsaknad av 

ett inomhusbad. Visby SS och Gotlands kustartillerikårs IF dras även med mycket stora svårigheter för anordnande av träning 

och möjligheter att få lämpliga platser att ordna tävlingar på. Simmarna har dock försökt att göra det bästa för den saken.  

Den 25 augusti besökte gotlandssimmarna Nynäshamns Sim- och Livräddningssällskap för att återgälda sistnämnda förenings 

besök här förra året. Försöket att få revansch för nederlaget då vi dock misslyckades, ty vi blevo grundligt slagna även denna 

gång. Bland de bästa resultaten, som uppnåddes av våra simmare vid denna tävling, kan nämnas Lars Hellsings resultat 3,07,5 

min., i 200 m. bröstsim.  

DM-tävlingarna höllos i Slite den 18 augusti med Slite IF som arrangörer. Tävlingarna lämnade goda resultat och följande 

mästare korades: 

100 m. fritt simsätt, herrar:  B. F. Sjöberg, KA 3 IF,  1,13,4 min. 

400 ” fritt simsätt, herrar:  G. Seger, Visby SS  6,10,3 min.  

200 ” bröstsim, herrar:  Lars Hellsing, Visby SS,  3,10,0 min. 

100 ” ryggsim, herrar:  B. F. Sjöberg, KA 3 IF,  1,31,6 min.  

Lagkappsimning 4x100 m., herrar:  Visby SS,  5,18,9 min.  

Raka hopp, herrar:  Nils Blom, Visby SS,  121,70 poäng.  

Livräddning, herrar:  B. F. Sjöberg, KA 3 IF,  3,00,7 min.  

100 m. fritt simsätt, damer:  Ulla Öhman, Visby SS,  1,45,3 min.  

200 ” bröstsim, damer:  Birgit May, Visby SS,  3,49,0 min.  

100 ” ryggsim, damer:  Ulla Öhman, Visby SS,  2,00,2 min.  

 

Nya rekord noterades i 100 och 400 m. fritt simsätt, herrar, 200 m. bröstsim, herrar, och lagkappsimning 4x100 m., herrar.  

I tävlingen om AB Visby Bryggeriers vandringspris hemfördes segern i år av Visby SS med 27 poäng, Slite IF erhöll 24 och 

KA 3 IF 22 poäng. Inteckningen i detta pris är nu för Slite IF tre och för Visby SS två.  

Bland övriga tävlingar kan nämnas en klubbmatch mellan KA 3 IF och Slite IF, där Slite IF vann med 24 poäng mot KA 3:s 21 

poäng.  

Som avslutning på simningarna för året anordnade Visby SS stora nationella tävlingar i samband med promotionen av årets 

magistrar och kandidater. Resultaten vid dessa mycket lyckade tävlingar blevo ganska lidande på att det var så kallt i vattnet. 

Folkskolläraren S. Lindström och Visby SS har all heder av de lyckade arrangemangen.  

Den största ljuspunkten för simkunnigheten här är, att Gotland även i år behöll första platsen för proportionellt största antalet 

erövrade simborgarmärken i Sverige.  Slite i mars 1941. 

   Rossel Randahl 

 

GI årsberättelse 1/3 1941 – 28/2 1942 

Några större framgångar finnas ej att anteckna vad beträffar simsporten på ön. Det beror i viss mån på svårigheten erhålla 

lämpliga tränings- och tävlingsplatser. Stora svårigheter råder särskilt i Visby, där tävling nästan helt omintetgjorts genom 

byggandet av nya fiskhamnen.  

Simborgarmärket erövrades under 1941 av 459 personer.  

I tävlingen om AB. Visby Bryggeriers vandringspris hemfördes segern av KA 3:s IF.  

Slite IF har tre, Visby SS två och KA 3:s IF, en inteckning i detta pris.  
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14-åriga Karin Lindgren, Visby, gratuleras omedelbart efter sitt 

fina lopp på 200 m bröstsim där hon slog gällande 

distriktsrekord med 10 sek. Ca år 1960. 

Vi gotlänningar borde väl om några vara ett ”simmande folk” så omgärdat av vatten som Gotland är. Tyvärr äro 

badförhållandena ej så idealiska. Så länge inte ett inomhusbad med en större bassäng kommer till stånd har simningen inte 

möjligheter att göra några större framsteg.  

Visby SS har tagit ett lovvärt initiativ genom anordnandet av simkurser, som vi hoppas ger önskat resultat.  

   Visby i mars 1942  

   SIMSEKTIONEN. 

 

GI årsberättelse 1/3 1947 – 29/2 1948 

Sektionen har under året bestått av A. Attner, ordf., K. Lindström 0ch Åke Lindén. 

Under året har simningen på Gotland helt dominerats av 25-årsjubilerande Wisby Simsällskap, som anordnat JDM och DM 

samt jubileumstävlingar den 23 och 24 augusti i Snäckan. De sistnämnda var de hittills förnämligaste tävlingar, som hållits här 

på ön. Ingegärd Fredin, Marianne Fernlund, P.O. Östrand, Tore Synnerholm, Rune Kellgren m.fl. visade oss verklig 

elitsimning. Glädjande nog kunde WSS Gustaf Hellsing ta upp kampen med elitsimmarna och även vinna 100 m ryggsim på 

nytt gotlandsrekord. 

Sex distriktsrekord har noterats i Snäckan av WSS Gustaf Hellsing 100 m frisim 1.06.2, 200 m 2,29.2 och 400 m 5.34.4 samt 

100 ryggsim 1.18.6 och av P.O. Roosmark 100 m bröstsim 1.23.3 och 200 m 3.03.8.  

 

GI årsberättelse 1/7 1960– 30/6 1961 

Solbergabadet  

Simmarfolket på Gotland kan ju glädjas över den nytillkomna simhallen. Denna invigdes med pompa och ståt söndagen den 9 

april. Ett stort uppbåd av Sveriges bästa simmare hade mött upp. Publiktillströmningen var så stor att alla, som ville se 

simtävlingarna, ej kunde beredas plats. Vi hoppas och tror att denna utmärkta tävling skall ligga till grund för ett stort intresse 

för den gotländska simningen.   

DM-tävlingar  

Årets DM-tävlingar blev kanske lite ensidiga, då det bara var en klubb, VIF, som var representerad. Samma klubb stod också 

som arrangör. Resultaten var ganska goda.  

Gotlands Simförbunds pris  

Simförbundet uppställde vid bildandet ett pris, som skulle tillfalla den gotlänning, som slog ett då gällande distriktsrekord. 

Många rekord har sedan dess noterats, samtliga av Lars Olsson, VIF. Han kommer också att få mottaga priset.    

 

GI årsberättelse 1/7 1962– 30/6 1963 

DM-tävlingar  

Inomhus-DM för år 1963 arrangerades av Wisby SS i Solbergabadet den 6-7/4. 

Utomhus-DM som de två första dagarna gick i Tingstäde-badet måste den tredje 

flyttas in till Solbergabadet. Arrangör var Wisby SS och tävlingen gick den 23-25 

augusti. De goda arrangemangen kring dessa tävlingar bör framhållas.  

SUM-SIM  

Visby deltog 1962 för första gången i SUM-SIM. Vid massmönstringen i Visby 

var deltagarantalet stort. Många nya namn lästes i startlistorna. En trupp på c:a 20 

aktiva skickades till Stockholm för att deltaga i regionmästerskapen.  

Till finalen i Västerås kvalificerade sig Karin Lindgren, WSS.  

SM-deltagande  

Lars Olsson deltog i SM i Borås i vintras på 800 m. Han placerade sig där som 

17:e man 

Tävlingsverksamheten   

Klubbarna och förbundet har i år arrangerat ett tiotal distriktstävlingar 

samt 2 nationella tävlingar,  

2 svenska rekord slogs i Solbergabadet av simmare från Stockholmspolisen. Det var Håkan Bengtsson på 200 m. fjärilsim med 

tiden 2.22.3 samt Jan Lundin på 400 m. ind. medley med 5.07.0.  

Inte mindre än 117 distriktsrekord har slagits sedan Solbergabadets tillkomst. Glädjande där är att många nya namn börjar 

skymta i rekordtabellen.  

”Årets simmare”   

Dir. Erich Pott, Visby, har skänkt ett pris till den gotländska simningen. Priset skall vandra i tio år. Varje år erhåller ”årets 

simmare” en inteckning i priset. Årets simmare blir den som enligt Svenska Simförbundets poängberäkning i en gren erhållit 

högsta poängsumman. ”Årets simmare” får ha priset hemma hos sig under kommande år. Den simmare, som efter tio år erhållit 

de flesta inteckningarna, får priset för alltid.  

Den första inteckningen i detta pris, som bara tillfaller manliga simmare, fick Lars Olsson, VIF,  

Gotlands Simförbund har också instiftat ett vandringspris, som följer samma normer som Dir. Potts vpr. Detta pris tillfaller 

bara kvinnliga simmare.  

Den första inteckningen i detta pris tillföll Karin Lindgren, WSS. 
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GI årsberättelse 1/7 1963– 30/6 1964 

DM-tävlingar  

Årets inomhus-DM, som anordnades av WSS, gick i Solbergabadet i maj.  

Utomhus-DM, också arrangerat av WSS, gick i Sigvalde träsk i augusti.  

SM-deltagande  

1964 års JSM i Södertälje deltog fem simmare från Gotland.  

SUM-SIM  

Som vanligt placerade sig Visby i 1963 års SUM-SIM på en framskjuten plats. Det 

blev en 5:e placering med 1007 prov. 1964 års siffra torde bli betydligt större.  

 

I regionfinalen i Stockholm deltog 10 simmare från Visby. Till finalen i Gävle 

kvalificerade sig Margareta Björk, där hon dock inte nådde någon framskjuten 

placering.  

Tävlingsverksamheten 

Två nationella tävlingar och ett stort antal distriktstävlingar har under året 

arrangerats av WSS.  

Lars Olsson tog sin andra inteckning i Dir. Erich Potts Hpr. Karin Lindgren blev 

årets "simmerska” och tog därmed sin andra inteckning i Gotlands Simförbunds 

Hpr. 

 

GI årsberättelse 1/7 1966– 30/6 1967 

Verksamheten  

De gotländska simmarna har under året representerats vid såväl JSM som stora SM inomhus och utomhus, med växlande 

framgångar som ur vår synpunkt måste anses som en stor framgång. Vid JSM var Tord Larsson, Wisby SS bäst med en 4:e 

plac. på 400 m frisim. Vid inomhus-SM i Västerås på våren 1967 nåddes inga finalplatser, men däremot blev det personliga 

rekord. Vid utomhus-SM i Landskrona 1–5/8 -67 var Tord Larsson i finalen på 1500 m frisim med en hedrande 6:e plac. som 

följd och Lena Ljungberg deltog även hon i finalen på 800 m frisim och fick slutplac. 9:a.  

Även 1967 anordnade Wisby SS ett träningsläger i Ronneby, två veckor före SM och även i år satsar WSS på i första hand 

JSM, som denna gång tömmer att avverkas i Luleå, 14-15/10 1967.  

Efter SM-veckan i Landskrona, där Tord Larsson väl kan anses ha fått sitt definitiva genombrott i svensk elitsimning, uttogs 

han att representera Sverige vid Nordiska Mästerskapen i Köpenhamn och han blev 4:a på 1500 m frisim.  

Sum-Sim har även i år varit de yngre simmarnas elddop och även i år hade Gotland som finalist, Lars Andersson, -52, på 100 

m frisim, där han blev 9: a på 1.06,3. Visby placerade sig på 7:e plats i rikstävlingen om antalet avlagda prov, 2 573. För detta 

erhöll Wisby SS en st. ”Expressenklocka”.  

Inomhus-DM har hållits i Solbergabadet, där även 1967 års utomhus-DM gått av stapeln p. g. a. brist på lämplig 

utomhusbassäng.  

 

GI årsberättelse 1/7 1967– 30/6 1968 
Den gotländska simningens toppar har vid årets JSM och SM inomhus stigit fram i det verkliga rampljuset och noterat stora 

framgångar, där framför andra Tord Larssons medaljplaceringar på JSM samt 3:e placeringen på 1500 m frisim i Jönköping 

varit de stora numren. Tord Larsson har under året tilldelats GT:s guldmedalj för bästa idrottsprestation under 1967.  

De bästa av elitsimmarna har under sommaren varit" utplanterade” hos olika fastlandsklubbar i träningsläger, där Tord Larsson 

tränat med Malmö SS, Kaj Larsson och Anders Gustafson med Stockholmspolisens IF och Lena Ljungberg med Karlskrona 

SS.  

Lena Ljungberg har av Gotlands Idrottsförbund uttagits till gotländsk representant vid Nordiskt Ungdomsläger i Danmark i juli 

1968.   

I Sum-Sim blev Gotland 8:a i rikstävlingen och Wisby SS erhöll för detta 2 st. tidur, ”Expressen-klockor”. Årets DM, såväl 

inom- som utomhus har arrangerats av Wisby SS i Solbergabadet. 

 

GI årsberättelse 1/7 1968– 30/6 1969 

Den gotländska simningen domineras helt av Wisby Simsällskap, som också är distriktets enda aktiva simförening, vilket 

också beror på, att Visby ensamt, ännu, har simhall. Visbysimmarna har även i år vid SM deltagit i flera finaler och på så sätt 

fullföljt fjolårets goda resultat. Dessa resultat är frukten av idog träning, med träningsläger i Hällevik i denna satsning. 

Dessutom har träningsläger för de yngre simmarna anordnats i Kosta.  

Gotlands Simförbund har under 1968 anordnat regional kurs för instruktörer under ledning av Stockholmspolisens Åke 

Lindgren, som gav till resultat flera aktiva tränare i Visby och även i Fårösund. Åke Lindgren har därefter följt upp träningen 

genom flera besök hos Visby-simmarna.  

Det som för gotländsk simning behövs, är konkurrens inom distriktet och det är vår stora förhoppning att framför allt Romas 

simhall snart står färdig och att vi även ev. får en simhall på södra Gotland.  

Lasse Olsson, Karin Lindgren, Mats 

Berg. 24.2.1963 
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Som slutomdöme kan sägas, att årets verksamhet varit framgångsrik och framför allt den ”yngre” generationen simmare har 

”visat framfötterna” på ett utomordentligt sätt, varför Gotlands Simförbund med tillförsikt kan se framtiden an. 

 

GI årsberättelse 1/7 1968– 30/6 1969 

Den gotländska simningen domineras helt av Wisby Simsällskap, som också är distriktets enda aktiva simförening, vilket 

också beror på, att Visby ensamt, ännu, har simhall. Visbysimmarna har även i år vid SM deltagit i flera finaler och på så sätt 

fullföljt fjolårets goda resultat. Dessa resultat är frukten av idog träning, med träningsläger i Hällevik i denna satsning. 

Dessutom har träningsläger för de yngre simmarna anordnats i Kosta.  

Gotlands Simförbund har under 1968 anordnat regional kurs för instruktörer under ledning av Stockholmspolisens Åke 

Lindgren, som gav till resultat flera aktiva tränare i Visby och även i Fårösund. Åke Lindgren har därefter följt upp träningen 

genom flera besök hos Visby-simmarna.  

Det som för gotländsk simning behövs, är konkurrens inom distriktet och det är vår stora förhoppning att framför allt Romas 
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VIF:s simmare Lasse Olsson, 19, är i storform och är klar för att ställa upp i 

SM på 800 m. Han har tränat simning i sju år och har i dag alla 
Gotlandsrekord i rygg- och frisim, totalt sex stycken. 

På bilden ses han med en rad unga simmarlöften inom VIF: Fr. v. Ronnie 

Dellevik, Roland Pettersson, Sven Engström, Lasse själv, Mats Bergh, Kaj 

Larsson och Thord Larsson.. Ca år 1962 

1989 


