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Förord 
Tack för förtroendet att leda denna fantastiska förening! Det är roligt att vara med och kunna 

bidra med en känsla av gemenskap inom verksamheten och ha roligt tillsammans. Jag känner mig 

starkt inspirerad i att driva föreningen framåt och vi i styrelsen känner att vi tillsammans blir ännu 

starkare med hjälp av alla andra engagerade personer i vår förening. ”Omöjligt” finns inte bland 

mina karaktärsdrag, jag tror att man kan allt, i alla fall försöka och göra sitt bästa. Det brukar jag 

påminna mig själv om när jag som ideell föreningsordförande ställs inför höga förväntningar och 

tuffa utmaningar. Och när jag kommer in i simhallen och möter våra glada och entusiastiska barn 

och ungdomar så får jag så otroligt mycket energi och glädje tillbaka. Det är då jag undrar varför 

inte fler väljer att engagera sig i föreningslivet! 

Så är vi där igen. Ett år är slut och ett nytt ligger i startgropen. Dags att summera och blicka 

framåt. Sekunderna innan klockorna slår det första slaget av de tolv och himlen fylls av ljuset och 

dånet från hundratals raketer håller tiden andan och vi står mitt i den. Aldrig gnistrar stjärnorna så 

starkt som på nyårsaftons kväll. Nu står vi alla inför ett nytt, ännu inte upplevt, år. Vi möter ett 

nytt år, oanvänt och hoppfullt. Vad förväntar vi oss av 2016? Varsågod, du får någonting alldeles 

nytt och oanvänt att göra hur du vill med. Det är min starka övertygelse att idrott ska vara till för 

alla barn och ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar. Som förening står vi tack vare 

många tidigare års gediget arbete på en bra ekonomisk plattform som vi kan bygga vidare på, där 

vi är beredda att möta det nya och osäkra. Vi har kraft, vilja och ett glatt mod. 

Men klockorna ringer inte bara för något nytt utan även för det år som just har passerat. 

Fyrverkeriernas öronbedövande explosioner har tystnat och stjärnornas glitter har sakta dalat ner 

till marken. Ett år med många minnen att ta tillvara. En tillbakablick över vår verksamhet 2015 

ger givetvis både idrottsliga resultat men även fin kamratskap och duktiga ledare överst i minnet.  

Frågan om ett nytt bad har aktualiserats. Vi märker nu av ett extra hårt tryck på öns äldsta badhus 

sedan den plötsliga stängningen av Romabadet. På en ö måste man kunna simma. Behovet av 

simkunnighet hos ensamkommande flyktigbarn är stort. Region Gotland pratar om idrotten som 

tillväxt, en meningsfull fritid, ett rikare vardagsliv. Vår förening har viljan att skapa en god 

mötesplats för idrott och integration, vi vill gärna vara med och satsa på framtiden för nyanlända. 

För allas rätt att kunna vara med behövs bara något så enkelt som ett badhus med tillgänglighet. 

Framtiden ligger där och väntar. 

I skrivande stund faller snön och kvällen är sen, men det är ändå med en härlig känsla i kroppen 

jag gläds åt det fantastiska engagemang som finns i föreningen. Varje insats är viktig. Varje 

person tillför någonting. Det är min förhoppning att arbetet i våra fyra nystartade kommittéer tar 

fart så att vi tillsammans kan vi tydliggöra och bryta ner insatser så att vi skapar förutsättningar 

för ett aktivt medverkande utifrån nutidens livspussel för att vi föräldrar ska kunna engagera oss i 

det bästa vi vet – våra barn.  

Jag vill slutligen passa på och tacka alla härliga simmare, simhoppare, tränare, ledare, 

kanslipersonal, funktionärer, föräldrar, vänner, anhöriga, supportrar och medlemmar jag mött 

under 2015 och önska er ett uppriktigt Gott Nytt År 2016! Alla ska känna sig delaktiga till de fina 

resultat som vi kan läsa om i rapporterna från våra verksamhetsansvariga. Det kommer bli ett 

underbart utvecklande, spännande och utmanade år! 

Lena Johansson 

Ordförande 
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Styrelsen 
Wisby simsällskap bildades 1922 och sällskapets nu gällande stadgar fastställdes på årsmötet den 

13 april 2013. Stadgarna, som är sällskapets regelverk, finns på föreningens hemsida 

http://www.wisbysim.se 

 

Ordförande Lena Johansson 

 

 

Vice ordförande Björn Kahl 

Kassör Magnus Frid 

Ledamot Johan Granath 

Ledamot Thomas Bjuresten 

Ledamot Krister Höglund 

Ledamot Viktoria Sjöberg 

  

Revisor Swevik revision 

  

Valberedning Roland Strömbeck 

 Susanne Rosengren 

 Thomas Öhman 

 

 

Styrelsemöten och andra föreningsmöten 
Årsmötet genomfördes 150315 i Badvillan, Solbergabadet. 

 

13 styrelsemöten har genomförts under året. (150109, 150216, 150326, 150416, 150429, 150513, 

150601, 150616, 150910, 150930, 151020, 151125, 151216). 

 

Tränarmöten har genomförts månadsvis. Föreningen har bjudit in till gemensam middag för 

huvudansvariga tränare och andra ansvariga funktioner från varje del av föreningen i samband 

med vårterminens avslutning respektive vid julavslutning. 

 

Den 30 augusti genomfördes en kick-off med drygt 20-talet personer från styrelsen, valberedning, 

funktionärsansvarig och tränare från varje del av föreningen. Vi pratade om vad vi göra nu för att 

fungera om fem år. Vi diskuterade frågor som hur vi ser på färdriktningen på sikt för WSS, hur vi 

vill att föreningen ska utvecklas och hur vi vill ha det i föreningen i framtiden samtidigt som vi 

jobbar på att få en stabil organisation och verksamhet oberoende av individ. Målet med dagen var 

att så ett frö och få igång prioriterade aktiviteter så att vi synliggör att det behövs fler ideella 

insatser och att vi skapar förutsättningar för föreningens medlemmar att aktivt medverka i 

föreningen. Vi vill också påbörja en förändringsresa för styrelsen, att gå från att agera operativt 

till strategiskt. Dagen avslutades med en trevlig gemensam middag. 

  

http://www.wisbysim.se/
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Att en klubb med barn och ungdomar är beroende av sina medlemmar och deras anhöriga vet nog 

alla. I dagens samhälle blir det svårare och svårare att få tid att hjälpa till men det är dock otroligt 

viktigt. Detta, och information om vad som händer under hösten, pratades det om på föräldra-

mötet den 30 september i Solbergaskolans matsal för Teknik, Medley och EAB-grupperna. Även 

några föräldrar från Plask-och lek samt Simskolegrupperna var närvarande. Det var cirka 45-50 

personer som kom till mötet och diskuterade vikten av att alla föräldrars engagemang behövs för 

att Wisby Simsällskap ska kunna fortsätta driva verksamheten. Önskemålet från styrelsen och 

tränare är att fler ska engagera sig och hjälpa till i klubben och för att ge ökade förutsättningar 

berättade vi om att vi tagit fram en ny Föräldrapolicy och ett nytt dokument som redogör för 

ansvars/arbetsbeskrivningar för att tydliggöra och bryta ner insatser som behöver göras i 

föreningen. Vi vill ju alla att våra barn och ungdomar ska utvecklas och då måste vi hjälpas åt. 

           

Det blev ett bra utfall där vi fick in drygt 20-talet nya intresseanmälningar från föräldrar som är 

villiga att engagera sig i olika områden, t.ex. delta i någon av våra nystartade kommittéer, 

medhjälpare i Simskola, vara chaufför vid fastlandstävlingar, vara funktionär, hjälpa till i 

tävlingssekretariatet, webbsidan, administrativa sysslor och/eller ha receptionstjänst.  

Allt som allt - väldigt roligt att vi kan få in fler engagerade! 

Vision, värdeord, kultur mm 
”KUL utmaning” – detta är Wisby Simsällskaps paroll. Vi 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.  

Vi arbetar för att vi alla ska trivas i verksamheten där KUL – Kamratskap, Utveckling, Lust är 

ledord i vår värdegrund.  

Wisby simsällskap arbetade under 2012 i samarbete med SISU idrottsutbildarna Gotland, inom 

ramen för projektet ” Värdefull idrottsförening”. Under 2015 har vi arbetat vidare med 

förbättringar inom det området. Viktiga fokusområden har exempelvis varit att skapa ett antal 

operativa kommittéer, ta fram en ny Föräldrapolicy och ett nytt dokument som redogör för 

ansvars/arbetsbeskrivningar samt fundera på hur vi kan ge en bättre och mer målinriktad 

undervisning för långsiktig utveckling av våra simmare. Föreningen började därför under 2015 att 

se över möjligheterna att introducera Simlinjen. Simlinjen är Svensk Simidrotts utvecklingstrappa 

och den visar hur en optimal och långsiktig simutveckling bör se ut baserat på erfarenhet, 

forskning och framtidsanalys. Utvecklingstrappan består av åtta stadier och fungerar som ett 

pedagogiskt verktyg för planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om han eller hon 

riktar in sig mot elitidrott eller motion och hälsa. Genom att implementera Simlinjen i vår 

förening kan verksamheten kvalitetssäkras genom att vi arbetar efter beprövade metoder.  
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Medlemmar 

 
 

Medlemmar 

Män Kvinnor Totalt antal medlemmar 

516 524 1040 

 

Medlemmar Medlemmar Medlemmar Medlemmar 

0-6 år 7-20 år 21-25 år 26 år och äldre 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

21 24 45 267 266 533 9 13 22 219 221 440 

 

 

 
 

Könsfördelningen kan inte vara mer jämn, fördelingen killar/tjejer är 50/50. 
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Sammankomster 

 
 

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja barn- och 

ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna och ges för idrottsliga aktiviteter. LOK-

stödet används även som mätfaktor av svensk idrott. 

 

 

Antalet LOK-stöd berättigade sammankomster ökade 

kraftigt under 2015. En bidragande orsak är den 

nystartade simhoppsgrenen inom föreningen (startade 

HT-2014). Under 2015 var det dessutom 331 

sammankomster 2015 som inte ingår i de LOK-

stödsberättigade sammankomsterna. Dessa 

sammankomster omfattar barn under 7 år samt de som 

är över 25 år (Masterssimmare, crawlkurser, 

Morgonbadare, Vattengympa). 

Ekonomi 
Föreningens årsbokslut visar 2015 på negativa siffror. Tittar vi på orsaker till det 

så är det att vi under 2015 belastades för kostnader som gällde tidigare år och på 

grund av vädret så minskades våra intäkter, framförallt på Toftaparkeringen.  

Tar vi bort de avvikelserna så är vi i balans med vår ekonomi. Föreingen måste 

fortsätta jobba med våra försäljningsuppdrag, få fler sponsorer och se till så att vi 

arbetar med våra kostnader och att vi får en fantastisk sommar. 

 

  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-3-yrgYLLAhUGXCwKHT_nDbYQjRwIBw&url=https://www.linksmanagement.com/guaranteed_pr_increase/&bvm=bv.114733917,d.bGQ&psig=AFQjCNETF2mGa8fNHSdTOar9IB6AY_mO_Q&ust=1455908848702529
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Sammanfattning medlemmar och sammankomster 
Bänkade barn, ledarbrist och urbanisering (ökande stadsboende), vad innebär det generellt för 

barn- och ungdomsidrotten? Under de senaste tio åren har tövandet inom föreningsledd svensk 

barn- och ungdomsidrott sjunkit lavinartat i samtliga län över hela Sverige. Riksidrottsförbundet 

(RF) för nationell statistik över barn och ungdomars (7-20 år) utövande i idrottsföreningarnas 

olika aktiviteter. Deras statistik visar att antalet deltagartillfällen minskat med drygt sju miljoner 

sedan 2004.  

Vad är egentligen statistik? Ordet statistik har två olika betydelser. Dels kan man mena 

sifferuppgifter som beskriver en företeelse eller en verksamhet, dels kan man avse metoder för att 

samla in, bearbeta och analysera statistiska material. Föreningens medlemsutveckling beskriver 

både vår verksamhet men ger även ett underlag för analys. Vi kan glädjande se att antalet 

medlemmar har ökat med drygt 40 % på sex år. En fantastisk utveckling som måste betyda att 

föreningen är attraktiv och bedriver en bra verksamhet. Vi kan också som den barn- och 

ungdomsförening Wisby Simsällskap är, vara stolta över att det är just i gruppen 7-20 år som vi 

under 2015 ökade medlemsantalet kraftigast. Samtidigt visar analysen att medlemmar i åldern 21-

25 år ligger kvar på samma låga nivå som tidigare år. 

 

Idrottens målsättning är ju att alla ska kunna vara med. RF:s statistik visar att 

mer än 80 % av alla ungdomar går någon gång med i en idrottsförening. Men 

vid 20 års ålder är ”bara” ungefär hälften kvar. Idrottsrörelsen som helhet tappar 

uppenbarligen många unga medlemmar. Frågan är varför. Eller kanske den 

ännu viktigare frågan, kan vi göra något för att behålla dem? 

När det gäller antalet sammankomster (bidragsberättigande aktiviteter) i föreningen har dessa 

under samma tid ökat med 35 % vilket även det är oerhört positivt. I analysen ska man komma 

ihåg att vi bedriver också en mycket verksamhet för barn, vilket inte räknas in som 

bidragsberättigade sammankomster och syns därför inte i redovisningen i de fina staplarna med 

glada färger. Trots detta blir det många sammankomster under ett år, eftersom simning är 

träningsintensivt och kräver många timmar i och utanför bassängen. Inom den delen är det dock 

begränsningen på tillgången på tränings- och tävlingstider som gör att verksamheten inte kan öka, 

både för simskoleverksamheten såväl som för de ungdomar som tävlingssimmar. Med en ny 

simhall, skulle antalet sammankomster vara flera. 
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Verksamhet & Organisation 
Simidrott ska vara för alla. Vi bedriver en mycket omfattande verksamhet för barn, ungdomar och 

vuxna.  Idag kan vi erbjuda våra drygt 1 000 medlemmar Vattengympa, Plask och Lek, 

Morgonbad, Tävlingssim, vuxensim och Simundervisning, för såväl motionssimmare som 

simmare på elitnivå. Vi har även en nystartad simhoppsverksamhet, med hoppare som redan 

deltar i Rikstävlingar på fastlandet. 

För simmarna och simhopparna i de äldre grupperna ordnar vi regelbundet andra gemensamma 

aktiviteter som till exempel matlagning, restaurang och bio – kvällar än just simidrottsträning. 

 
 

 

 

Som ett av resultaten från kick-offen i augusti startade vi i slutet av 2015 upp fyra nya kommittéer. 

Syftet med kommittéerna är att skapa förutsättningar för föreningens medlemmar att aktivt 

medverka i föreningen. Stort tack alla som med ert engagemang gör så att föreningen kan fortsatta 

bedriva en framgångsrik och KUL verksamhet. Bättre att många göra lite, än att få gör allt. 

 

Simkommitté 

 

 

ordförande Victoria Sjöberg 

 

Tävlingskommitté 

 

ordförande Johan Granath 

Sponsorskommitté 

 

ordförande Krister Höglund 

Föräldrakommitté ordförande Susanne Rosengren 

 

 

 

Under 2015 har även Mikael Eriksson varit medlem av Stockholms Simförbunds Simkommitté 

och Lena Johansson har varit medlem av Stockholms Simförbunds Simhoppskommitté. 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy-4rOkKrKAhXFjywKHcpfAf4QjRwIBw&url=http://www.laget.se/skyllbergsik/News/2344512/Sportlovscupen&bvm=bv.111677986,d.bGg&psig=AFQjCNFm70ykbAhJL2Gj47h7cFElaR1QxA&ust=1452889307635676
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Genomförd verksamhet 

Simning – Tävlingssimning 
 

Wisby Simsällskap Medaljer Officiella Tävlingar 2015 

    Guld Silver Brons 

Palles Minne (25m) 3-4/1 Bollnäs  23 27 7 

WSS Saturday Morning 1 (25m) 10/1 Visby* - - - 

UGP1 (25m) 24-25/1 Haninge (Torvalla) 9 2 2 

WSS Saturday Morning 2 (25m) 14/2 Visby* - - - 

Valloncupen (25m) 28/2 Gimo  6 6 15 

UGP2 (25m) 7-8/3 Väsby   4 3 1 

Masters SM (25m) 20-22/3 Stockholm  1 0 0 

Sollentuna Simfestival (25m) 21-22/3 Sollentuna 8 7 5 

WSS Saturday Morning 3 (25m) 28/3 Visby* - - - 

Arena Cup (25m) 11/4 Enköping  9 11 12 

WSS Saturday Morning 4 (25m) 25/4 Visby* - - - 

CIJ Meet Luxemburg (50m) 5-12/5 Luxemburg 6 3 0 

UGP3 (50m) 30-31/5 Stockholm  2 7 4 

JDM (50m) 6-7/6 Stockholm  0 0 1 

DM (50m) 6-7/6 Stockholm  0 0 0 

Kneippbyn Swim (25m) 13-14/6 Visby  16 10 15 

Sum-Sim (50m) 25-28/6 Trollhättan  0 0 0 

Island Games (25m) 29/6-3/7 Jersey  0 0 0 

Open Water Masters SM 30/6 Sundsvall  0 1 0 

JSM/SM (50m) 1-5/7 Sundsvall  0 0 0 

Arena-Open (25m) 5-6/9 Uppsala  9 13 9 

Peter Asp Swim (25m) 26-27/9 Visby  28 19 20 

WSS Saturday Morning 5 (25m) 3/10 Visby* - - - 

UGP4 (25m) 10-11/10 Stockholm  4 2 5 

JDM (25m) 17-18/10 Norrtälje  0 0 3 

SDM (25m) 17-18/10 Norrtälje  0 0 2 

Aquarapid Knattesim (25m) 17-18/10 Solna 0 0 0 

JSM/SM (25m) 5-8/11 Helsingborg  0 0 0 

Sum-Sim Region (25m) 14-15/11 Södertälje 1 3 2 

Masters SM (50m) 27-28/11 Uppsala  3 1 0 

Sum-Sim Riks (25m) 4-6/12 Göteborg  0 0 3 

Julklappsdoppet (25m) 5-6/12 Stockholm 0 0 1 

Gotlandsmästerskapen (25m) 12/12 Visby* - - - 

 

*Enbart WSS deltog, dock officiella resultat 
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Förutom föregående nämnda officiella tävlingar har Wisby Simsällskaps simmare eller ledare 

deltagit vid följande tävlingar/läger/utbildningar: 

 

Vårplasket (25m) 16/5 Visby. Simmare från Medley, Teknik 1-2, Sim 3-4. 

Sjöhästen (25m) 21/11 Visby. Simmare från Medley, Teknik 1-2, Sim 3-4. 

Riksläger 6-8/2 (50m) Stockholm talangutvecklingsaktivitet landslaget. Mikael Eriksson 

representerade Sverige som ledare. 

Simidrottsforum 10-14/3 Bosön. Mikael Eriksson representerade Wisby Simsällskap 

GP3 18-19/3 (50m) Jönköping talangutvecklingsaktivitet landslaget. Mikael Eriksson 

representerade Sverige som ledare. 

Island Games (25m) 29/6-3/7 Jersey. Robin Cederqvist, Gustav Strömbeck och Emma Öhman 

representerade Gotland som simmare och Pernilla Thuresson som ledare. 

Nordiska Ungdomsmästerskapen 9-12/7 (50m) Jönköping landslagsaktivitet, Mikael Eriksson 

representerade Sverige som ledare. 

Sundsimmet 25/7, Fårösund, Simmare från EAB deltog samt en hel del föräldrar, vann gjorde 

Linus Kahl, Wisby Simsällskap med tiden 17 min 39 sek. 

Riksläger 11-13/9 (50m) Stockholm talangutvecklingsaktivitet landslaget. Mikael Eriksson 

representerade Sverige som ledare. 

Simkampen 19-20/9 (25m) Åland, Linus Kahl representerade Stockholms Simförbund som 

simmare och Mikael Eriksson som ledare. 

EJM Bruttotruppläger 23-25/10 (50m), Mikael Eriksson representerade Sverige som ledare. 

Nordiska Mästerskapen 11-13/12 (25m) Bergen, Norge, landslagsaktivitet. Mikael Eriksson 

representerade Sverige som ledare. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Duktiga och glada simmare i 

Medleygruppen på Vårplasket. 

 

Genomförd verksamhet 

Det händer ju oerhört mycket under ett år för simmarna, det som 

presenteras i denna verksamhetsberättelse är ett axplock av 

träningar/tävlingar/läger, sociala aktiviteter med text och bilder från 

några av dessa. Vill medlemmar i Wisby Simsällskap få ännu bättre 

kunskap eller kontroll på det vi gör är alla självklart välkomna att följa 

med oss runt om i Sverige och heja på oss och stödja oss från läktaren! 

  

Tack till alla som 

bidragit med 
text & bilder! 
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Palles Minne (25m) 3-4/1 Bollnäs 23 guld, 27 silver och 7 brons 

Palles Minne 2015 har avgjordes i Bollnäs med framgångar för 

Wisby Simsällskap. 11 simmare deltog. Tävlingen är dels en 

poängtävling där de 6 bästa resultaten läggs ihop per åldersklass 

och dels en vanlig grentävling. Tävlingen arrangerades bra och 

WSS gjorde en mycket bra insats med många medaljer. 

Simmarna tävlade alla mot alla men delades upp i resultatlistan 

enligt deras åldrar. 

Linus Kahl född 2001 tog silver i totaltävlingen i klassen 13-14 

år. Linus tog även guld på 400 frisim, 200 medley samt silver på 

200 frisim, 100 medley, 50 ryggsim, 100 fjärilsim, 50 frisim, 50 

fjärilsim och 100 frisim.  

I klassen 15-16 år tog Wisby SS en trippel! 

I totaltävlingen tog Oskar Strömbeck född 1999 guld, Rasmus 

Bjuresten född 1999 tog silver och Cosmos Sharman född 2000 

tog brons. 

Oskar Strömbeck tog guld på 50 bröstsim, 100 medley, 200 

bröstsim, 100 fjärilsim och 100 bröstsim. Oskar tog även silver 

på 100 ryggsim och 50 fjäril samt brons på 50 frisim och 100 

frisim. 

Rasmus Bjuresten tog guld på 200 frisim, 50 frisim, 50 fjärilsim 

och 100 frisim. Rasmus tog silver på 50 bröstsim, 200 bröstsim 

och 100 fjärilsim samt brons på 100 bröstsim. 

Cosmos Sharman tog guld på 100 ryggsim, 50 ryggsim och 200 

ryggsim. Cosmos tog även silver på 200 frisim, 50 frisim och 

100 frisim. 

I äldsta klassen 17 år och äldre tog Gustav Strömbeck född 1997 

silver och Robin Cederqvist född 1989 brons. Gustav tog även 

guld på 400 frisim, silver på 50 bröstsim, 200 medley och 100 

frisim samt brons på 100 medley och 100 bröstsim. 

Robin Cederqvist tog silver på 200 bröstsim, 100 fjärilsim och 

100 bröstsim. Robin tog brons på 50 bröstsim. 

 

 

 

 

I klassen 11-12 år för tjejer tog Tone Sandsjö född 2003 guld. 

Tone tog guld i alla grenar hon ställde upp i och fick 9 guld 

totalt. Tone tog guld på 50 och 100 fjärilsim, 50 och 100 

ryggsim, 50 och 100 bröstsim, 50 och 100 frisim och 100 

medley. 

Wisby Simsällskap hade även lag i klassen herrar 13 år och 

äldre. På 4x50 frisim tog WSS silver genom Gustav Strömbeck, 

Robin Cederqvist, Linus Kahl och Rasmus Bjuresten. På 4x50 

medley tog WSS silver genom Linus Kahl ryggsim, Gustav 

Strömbeck bröstsim, Robin Cederqvist fjärilsim och Rasmus 

Bjuresten frisim. 

 

 

 

 

 

Alba 

Ekepil tog 

silver-

medalj på 

200 frisim 

fl 13-14 år, 

2.34,74. 
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Läger Åland (25m) 25-27/2 för EAB (ME) simmare. 

Under några dagar på sportlover 2015 åkte Wisby Simsällskap iväg med 16 simmare från EAB 

och 2 simmare från ME samt 3 ledare på ett litet miniläger på Åland, hela aktiviteten avslutades 

med Valloncupen i Gimo 28/2 där Wisby simsällskap tog 6 guld, 6 silver och 15 bronsmedaljer! 

Lägret var lyckat och omtyckt av simmarna fastän vi tränade hårt! Bra kombination med läger 

och tävling på samma resa, vi reser ju ändå så mycket. 

 

   

   

 

 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC1dOEhoLLAhXC_SwKHTYiB-wQjRwIBw&url=http://sinnesro.se/erbjudande/sportlov-pa-sinnesro/&psig=AFQjCNEgykCfAD4BuQavAp0ZWIBtvxa8UA&ust=1455910124124549
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Ute träning mars Tallunden Visby 

 

Ibland kör vi lite alternativ träning, denna gång i 

Tallunden Visby utomhus i mars. Här tränar 

gruppen under ledning av Björn Kahl! 

 

 

 

Full fart uppför kullarna i Tallunden! 

 

Gruppaktivitet basket och simning 17/3 och 30/4 

Under våren 2015 hade vi utbyte 

mellan Visby Basket p01 och Wisby 

Simsällskap EAB grupp 17 mars 

tränade vi ett pass hos basket 

klubben under leding av Susanne 

Rosengren och basket killarna 

besökte oss i Solberga badet 30 

april. Roligt och jobbigt var några av 

kommentarerna efteråt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar från Wisby Simsällskap 

och Visby Basket p01. 
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Bowling 20 april Visby 

 

 

Bowling eller bara slänga ett klot full fart framåt? 

Många är stilarna när Wisby Simsällskap bowlar! 

Här kommer bilder på alla deltagarna per bana! 

 

 

Härlig bowlingkväll med Wisby Simsällskap  

Vilka fantastiskt fina ungdomar och ledare vi har! 

 

  

https://www.facebook.com/Wisby-Simsällskap-451532638262814/
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Kneippbyn Swim (25m) 13-14/6 Visby, 16 guld, 10 silver och 15 brons 

 

Äntligen! Tävling på hemmaplan! 

Årets upplaga av simtävlingen 

Kneippbyn Swim lockade 143 

simmare från sju klubbar utöver 

Wisby SS. Tack till alla våra gäster, 

funktionärer, publik och simmare 

som gjorde arrangemanget till en 

dundersuccé!  

 

 
 

  Solbergabadet kokar… Kneippbyn Swim 2015 är igång! 

 

Simhelgen gav också väldigt trevlig läsning i lokaltidningarna och på helagotland.se. Det var ett 

tag sedan vi fick så mycket utrymme i pressen, både i tidningarna, på webben och radion!  

Kul att våra duktiga idrottare och vår växande förening äntligen fick synas på hemmaplan! 
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Klättring 14 juni i Sockersilon i hamnen Visby. 

Gruppaktivitet för EAB gruppen på hög höjd i sockersilon i hamnen! Nedan lite bilder från 

aktiviteten. Gustav Strömbeck, Emma Öhman och Oskar Hedin på bilderna från vänster. 

   

 

 

Gräsroten 9/11 Solbergabadet Visby 

9/11 delades pengarna för gräsroten ut för 

2015. Wisby Simsällskap erhöll 4156 kr 

från Svenska Spel. På bilden simmare från 

våra Medley- och EAB grupper. 

 

För er som någon gång spelar Lotto eller liknande, ni 

vet väl att ni kan bidra till att öka denna summa nästa 

år? 

Genom att gå in på Svenska Spel och välja WSS som 

din favoritförening får vi poäng för varje krona du 

spelar för. Poängen avgör hur stor andel WSS får när 

Gräsroten betalar ut 50 miljoner kronor till 

ungdomsidrotten en gång om året.  

Gå in på www.svenskaspel.se/grasroten och bidra till 

klubben. Många bäckar små… 

 

Anslut ditt spelkort och  

stöd Wisby Simsällskap! 

 

  

http://www.svenskaspel.se/grasroten
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Sum-Sim (50m) 25-28/6 Trollhättan 

Under Sum-Sim i Trollhättan simmade första dagen Linus 

Kahl - 2001 Wisby Simsällskap in på 4.e plats på 400 

frisim i klassen 14 år och yngre med ett nytt personligt 

rekord med 4,5 sekunder. Linus hade 4.28.44. Linus var 

endast 8/100 från medalj och vi är supernöjda! 

Tone Sandsjö - 2003 simmade 2 år ung i klassen 14 år och 

yngre 200 medley och slutade på 11.e plats i försöken (8 

till final) med nya perstiden 2.36.66, Tone simmade även 

hon mycket bra och vi är nöjda med hennes simning och 

placering!  

 

 

 

 

2.a dagen på Sum-Sim i Trollhättan var även den en bra dag för 

Wisby Simsällskap. 

Linus Kahl - 2001 simmade in som 4.a i försöken på 100 frisim 

p14oy med tiden 58.25, i finalen sedan simmade Linus 5/10 delar 

fortare och fick 57.71 en mycket bra tid för Linus! Linus blev 5.a 

på 100 frisim. Linus Kahl simmade även final på 1500 frisim 

(direktfinal) i p15oy och kom på 7.e plats med tiden 18.02.01,  

3.e bästa pojke född 2001 blev Linus! Linus simmade även 200 

medley i försöken och kom 9.a med tiden 2.28.23. 

Tone Sandsjö - 2003 simmade till sig en 7.e plats i försöken på 100 

bröstsim i fl14oy med tiden 1.17.84, i finalen simmade Tone så 

himla bra att hon pressade med 1 sekund till 1.16.81 och kom 6.a! 

Mycket bra och som sagt, Tone är ju 2 år ung i klassen. 

På Sum-Sims 3.e dag hade Wisby Simsällskap simmarna ingen riktig 

favorit sträcka att simma, nedan 3.e dagens resultat: 

Linus Kahl - 2001 simmade i försöken 100 fjäril p14oy på 1.05.58 

och blev 7.a till final. Linus simmade även 200 frisim i försöken och 

blev 18.e kille i p15oy med tiden 2.09.70. I finalen på 100 fjäril 

p14oy slog Linus Kahl personligt rekord med 4/10 med tiden 1.05.14 

och blev 7.a 

Tone Sandsjö - 2003 simmade i försöken 200 bröstsim fl15oy och 

gjorde ett bra lopp, Tone slutade 24.a med tiden 2.53.36.  

Sista dagen på Sum-Sim simmade Linus Kahl -2001 800 frisim och 

slutade 12.a med tiden 9.25.34 vilket även var personligt rekord. 

Tone Sandsjö simmade - 2003 simmade 100 fjäril på 1.16.67, Tone 

var precis kvalad så det var ett okej resultat. 

Wisby Simsällskap tog 43 Sum-Sim poäng totalt i klubbtävlingen 

och blev 38.e klubb av 78 klubbar som tog poäng, deltog gjorde över 

100 föreningar. Det är ett sort stort kliv uppåt från förra året! Vi är 

supernöjda med årets tävlingar! 
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Island Games (25m) 29/6-3/7 Jersey, inga medaljer. 

Robin Cederqvist, Gustav Strömbeck och Emma Öhman simmade Island Games 2015 och innan 

tävlingen satte vi upp följande mål så vi skulle ha något att kämpa mot för vi insåg redan innan 

tävlingen att ta medaljer skulle bli mycket svårt. Vi lyckades bra på tävlingen med ganska stora 

personrekord på framför allt Robin och Gustav. 

  

 

Mål 2 finalplatser och 80 % personliga rekord.  

Totalt på IG blev det 1 final och 18 lopp varav 11 pers = 61 % 

 
 

CEDERQVIST, Robin – 1989 4 lopp 4 pers = 100 %  

Sträcka  Försök/Final Plats Res IG 15 Pers %pers 

50m Breaststroke Prelim 11. 31.75 32.82 3,37 

100m Breaststroke Prelim 10. 1:10.32 1.11.87 2,20 

200m Breaststroke Prelim 11. 2:33.42 2.40.16 4,39 

50m Butterfly Prelim 17. 28.13 28.16 0,10 

 

STRÖEMBECK, Gustav – 1997 6 lopp, 5 pers = 83 % 

Sträcka  Försök/Final Plats Res IG 15 Pers %pers 

100m Freestyle Prelim 19. 57.41 57.43 0,03 

50m Breaststroke Prelim 13. 31.95 32.91 3,00 

100m Breaststroke Prelim 11. 1:10.85 1.12.24 1,96 

200m Breaststroke Prelim 12. 2:33.55 2.39.64 3,96 

100m Medley Prelim 16. 1:04.61 1.06.20 2,46 

200m Medley Prelim 18. 2:25.71 2.24.58 --- 

 

ÖHMAN, Emma – 1997 8 lopp, 2 pers = 25 % plus 1 final 

Sträcka  Försök/Final Plats Res IG 15 Pers %pers 

50m Freestyle Prelim 20. 29.81 29.51 --- 

100m Freestyle Prelim 15. 1:02.81 1.02.75 --- 

200m Freestyle Prelim 17. 2:17.62 2.13.96 --- 

400m Freestyle Prelim 11. 4:46.46 4.40.29 --- 

800m Freestyle Final 9. 9:44.40 9.32.28 --- 

50m Butterfly Prelim 18. 31.95 32.42 1,47 

100m Butterfly Prelim 17. 1:11.55 1.11.88 0,46 

100m Medley Prelim 17. 1:13.49 1.13.46 --- 
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Kul att Jerseytruppen 

uppmärksammades av båda 

lokaltidningarna 

 

 
Både Emma Öhman och Gustav Strömbeck  

gjorde debut i spelen.  

– Det känns pirrigt, men vi är båda väldigt 

förväntansfulla. Det ska bli otroligt kul, inte bara 

med tävlingarna utan även allt runtomkring, sa 

Gustav Strömbäck i en tidningsintervju innan 

tävlingen. 
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Brännboll, 22/8 Tallunden Visby 

 

Slå på en boll så långt 

man kan och ha kul 

samtidigt, kan man det? 

Ja självklart!  

I Wisby Simsällskap är 

allt möjligt! 

Medleysimmare och 

EAB simmare på 

bilderna, vilket lag som 

vann har vi förträngt! 

   

 

Gruppaktivitet EAB Paintball 29/9 i skogen utanför Visby 

  Grupp 1   Grupp 2 

 

Hedda Sköld och Tone Sandsjö krigar på! 

 

Anton Höglund är kladdig av bollar  

som sprängts på honom! 
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Peter Asp Swim (25m) 26-27/9 Visby, 28 guld, 19 silver och 20 brons 

 

När årets upplaga av 

Peter Asp Swim var 

tillända kunde vi summera 

tävlingen som två 

fullspäckade dagar fyllda 

med massor av bra 

simprestationer och 

resultat.  

Den årligen 

återkommande 

hösttävlingen är 

föreningens sätt att sedan 

2013 hedra tidigare 

tränaren Peter Asp. 

 

Självklart ska det vara hårdrock på Peter Asp swim. 

 

 

Killar och tjejer, olika klubbar, glada ansikten o allt detta på samma pall. Speglar rätt bra årets Peter Asp Swim - 

härlig atmosfär (foto Maria Strömbeck). 

 

Tack alla simmare från Wisby Simsällskap, Saltsjöbadens Idrottsförening, LASS, Funktionärer, 

Sekretariat, Föräldrar, Matlagare och övrig publik! Tack även till Wisby Simsällskap Sponsorer! 

  

https://www.facebook.com/pasp1
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Landträning 3/10 Träningsboxen Visby 

 

Simmare/ledare kör så det pumpar syra i musklerna. 

 

Vi hade även Strängnäs Frisimmmare på besök över 

helgen! 

 

 

 

 

 

Alfons Frid och Elof Kjellberg Olofsson 

kämpar på! 

 

 

 

 

Tord Thuresson (ansvarig för vår minibuss) 

och vår ordförande Lena Johansson kämpar 

förutom andra sysslor i klubben även på en 

del träningar! 

 

 

 

Stort TACK till Rickard Starck för ett galet 

roligt träningspass med Wisby SS!  

 

 

 

  

If 

It 

doesn't 

challenge 

you, 

It 

doesn't 

change 

you! 

https://www.facebook.com/rickard.starck
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UGP4 (25m) 10-11/10 Stockholm 4 guld, 2 silver och 5 brons. 

Wisby Simsällskap hade stora framgångar när 

UGP4 simmades i Eriksdalsbadets 25 m bassäng 

i Stockholm. Vi hade 15 simmare på plats 

gjorde 58 starter och tog 11 medaljer. 

I klassen flickor f13oy och pojkar 14 deltog 

Finlands ungdomslandslag så Wisby 

Simsällskaps bästa simmare Linus Kahl och 

Tone Sandsjö hade mycket bra motstånd och de 

tider Tone och Linus gjorde i helgen placerar 

dom topp 3 i sina åldrar i Sverige. Ungdoms 

GP:t i Stockholm är Sveriges tuffaste UGP, 

UGP simmades på 8 ställen till i Sverige under 

helgen. 

Extra kul och bra denna helg var bra simning 

över hela linjen med William Yttergren och 

Jesper Granath som även de tog medaljer. 

 

 

 

En del väntan blir det under tävlingar, här spelar  

Anton Höglund, Matteus Sandström och Elof Kjellberg 

Olofsson lite kort. 

  Middag! 

  Hedda Sköld, Tilda 

Ekedal och Tone Sandsjö. 

 

Jesper Granath p13oy 1.a 

1500 frisim 19.44.66 

 

Jesper Granath och  

Axel Björkqvist Andersson 

 

Tone Sandsjö fl13oy 2.a 

100 m bröstsim 1.13.89, 

3.a 2.45.62 200 m 

bröstsim och 3.a 200 

medley 2.29.19 

 

William Yttergren p15 3.a 

200 frisim 2.21.59 och p15 

200 fjärilsim 2.32.00 

Linus Kahl p14 1.a 200 

frisim 2.02.06, 1.a 800 

frisim 8.58.70, 2.a 100 

frisim 55.46, 3.a 400 

medley 5.01.53 och 1.a 400 

frisim 4.19.45 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE0aHDlP_KAhUiLZoKHdzOBjcQjRwIBw&url=http://karintri.com/2013/12/19/ordning-pa-badet/&psig=AFQjCNEBRvrHUopgmXqs9WJZsGOK02OI0w&ust=1455810936628853


Verksamhetsbera ttelse 

 

24 

 

Aquarapid Knattesim (25m) 17-18/10 Solna 

13 simmare från 

Medleygruppen (ME) och två 

ledare tog båten över till 

fastlandet för att tävla i 

Aquarapid Knattesim i Solna 

i det fina höstvädret. Helgen 

inleddes med ett besök på 

Cosmonova.  

 

Summering efter tävlingar på 

Knattesim var ett bra jobb på 

alla, många personliga 

rekord, några riktigt bra lopp 

samt lite nervositet.  
 

Medleygänget glassar i solen vid Cosmonova. 

 

  

Om man som Jack Sjöberg inte har 

koll på sin egen utrustning så får 

man låna.... 

 

 

Mat på båten först därefter godis… 
 

Vilken helg ME-gruppen hade, med massa kul och bra prestationer! Tack till Nicklas Sköld och 

Christer Wilén Brunius, bästa tränare o chaufförer för att ni tar hand om alla barnen på bästa sätt! 

  

https://www.facebook.com/christer.brunius?hc_location=ufi
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Inspirationskväll, 18/11 Södervärnsskolan Visby 

 

För simmarna och 

simhopparna i de äldre 

grupperna ordnar vi 

regelbundet andra 

gemensamma aktiviteter som 

till exempel matlagning, 

restaurang- och biobesök. 

Kvällar än just 

simidrottsträning.  

 

För de killarna i den äldsta 

åldersklassen på Sum-Sim 

ordnadeföreningen en 

inspirationskväll med 

gemensam  matlagning. 

 

 

Sjöhästen (25m) 21/11 Visby 

Fullt ös på Sjöhösten! Den 21 november genomfördes en härlig "knatte" simtävling i 

Solbergabadet, anrika Sjöhästen som numera arrangeras i Visby, istället för Hemse.  

 

 

 

 

 

TACK till Elsie och Eva för tävlingsarrangemanget och  

TACK till alla funktionärer, korvgubben Kjellis och café-Sussie  

 

 
Den troligen ”meste” WSS-aren jubilerade den 27 november 2015.  

Stort stort Grattis Kjellis på 70 årsdagen!!! 

  

Massor av lovande unga simmare från 

Medley, Teknik 1-2, Sim 3-4 kom till start. 

En del gjorde sin första tävling! 
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Julklappsdoppet (25m) 5-6/12 Stockholm, 1 brons 

Wisby Simsällskap hade stora framgångar i Julklappssimmet i Eriksdalsbadet. De nio simmarna 

slog 36 personliga rekord och tog åtta finalplatser. Där lyckades Oskar Strömbeck ta brons på 50 

meter bröst. ”Kul att se hur alla simmare utvecklas och gör personliga rekord”, sa Rolle Strömbeck, ledare. 

 

 

Jullovssimning 
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Sum-Sim Riks (25m) 4-6/12 Göteborg 3 silver 

Helgen 4-6 december avgjordes Sum-Sim Riksfinal 

(Ungdoms SM) i Valhallabadet Göteborg. Wisby 

Simsällskap deltog med Linus Kahl f-2001 i Pojkar 14 år 

samt Tone Sandsjö f-2003 i Flickor 13 år och yngre. 

Simmarna kvalade till denna final under regionsfinalen i 

Södertälje 14-15 november. 

Linus Kahl har simmat mycket bra med 3 stycken brons som 

bästa prestationer. 

Medaljerna tog Linus på 200 frisim 1.58.30, 400 medley 

4.49.77 och det bästa loppet gjorde Linus på 800 frisim där 

han slog personligt rekord med 16 sekunder 8.42.95 endast 

7/10 från silver. 800 frisim var även kval till Junior-SM. 

 

Linus med 1 av sina 3 bronsmedaljer! 

 

Under Sum-Sim riks delades det även 

ut totalpriser för sammanställningen i 

riket för Ungdoms GP 2015. 

Tone Sandsjö vann klassen 13 år oy. 

Linus Kahl kom 3.a i klassen p14. 

 

 

 

Linus simmade även 200 medley och blev 4.a 2.15.36, 

samt 200 bröstsim och blev 8.a 2.33.66. Alla loppen 

som Linus simmade var personliga rekord. 

Tone Sandsjö deltog på 2 sträckor, 400 frisim där hon 

förbättrade sig från 16.e till 9.e plats 4.43.73 vilket även 

var ett stort personligt rekord och 100 bröstsim där Tone 

blev 5.a 1.14.24, noterbart är att Tone fortfarande är ett 

år ung i klassen. 
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2015 års SM poäng. 

Vi kan med glädje konstatera när vi tittar på 2015 års SM 

poäng beräkning från Svenska Simförbundet, att Wisby 

Simsällskap avancerar från 2014 års 102.a placering till en 

62.a placering av klubbar som tagit SM-poäng 2015. 
 

2014 tog vi 12 poäng fördelade på 5 i simning och 7 i masters.  

2015 tog vi 170 poäng fördelade på 24 masters kortbana, 43 Sum-Sim långbana, 4 OW, 12 SM 

långbana, 16 JSM långbana, 17 Masters långbana och 56 Sum-Sim Riks kortbana. (och det blir 

172 poäng inte 170 som SSF räknat ihop, vi skall påpeka det).  

Nu är det naturligtvis en utmaning att vi under 2016 kan ta lika många eller flera SM-poäng! 24 

masterspoäng på kortbana i Stockholm 2015 kanske blir svårt att slå nu när masters-SM 2016 går 

i Helsingborg? Upp till bevis! 

170 poäng är klubbens näst bästa resultat någonsin poängmässigt. Det bästa året var 2003, då vi 

tog 318 poäng. Wisby Simsällskap har varit över 100 poäng endast 4 gånger, 2002, 2003, 2004 

och 2015. Vi tar poäng i simdisciplinen (som i sin tur är uppdelad i masters, sum-sim, jsm och 

sm) och Öppet vatten. Som simidrottsförening kan man ta i poäng i Simning, Simhopp, Konstsim, 

Vattenpolo och Öppet vatten. Kan vi hoppas på poäng i Simhopp under 2016? Vi håller 

tummarna för det! 

Sen är ju bara själva SM-poängen ETT sätt att mäta hur "bra" en simidrottsförening är jämfört 

med andra, det viktigaste med en förening (som för övrigt kommer från ordet förena) är väl just 

själva grejen med att många människor förenas och samlas kring något vi tycker är viktigt och 

roligt! 

 

TACK till alla eldsjälar! 

 

TACK  
till alla våra 

simidrottare, tränare, 

ledare, sponsorer, 

föräldrar, styrelsen och 

andra eldsjälar som gör 

all verksamhet i 

föreningen möjlig! 
 

 

 

 

WSS behöver funktionärer! 

Information om kommande 

utbildningar hittar du på 

hemsidan. För dig som redan 

är funktionär, varför inte ta 

steget och vidareutbilda dig 

till Distriktsfunktionär?  



Verksamhetsbera ttelse 

 

29 

 

Simning - Plask & Lek/Simskolor 

Föreningen har under 2015 märkt ett 

fortsatt högt tryck på simkunnighet.  

Under 2015 har föreningen haft sju  

Plask & Lek-grupper under respektive 

vår- och höstterminerna, med ca 15 barn 

i vardera grupp. 

Plask- & Lekgrupperna inriktar sig på 

barn som inte kan simma 10 meter.  

Målet med gruppen är att genom ett 

lustfyllt lärande utveckla en god 

vattenvana samt skapa trygghet och 

säkerhet i vattnet. Det skapar vi genom 

lek och olika övningar. Barnen får 

bekanta sig med grundläggande 

färdigheter så som hoppa, flyta, glida och 

balansera i vattnet.  

 

 
Simskolegrupperna inriktar sig på 

siminlärning för barn som kan simma 10 

meter på djupt vatten utan simhjälpmedel 

och vill utvecklas i vattnet.  

Här tränar vi upp distansen med hjälp av 

delmål och vi uppmuntrar barnen att öva 

flera simsätt, detta för att bredda sina 

kunskaper i vattnet. Vi testar även 

livräddning och klädsim.  

2015 hade föreningen ca 80 barn i fyra 

grupper á 20 barn i vardera grupp under 

två terminer. Dessutom genomfördes 

fyra nybörjarkurser och två 

fortsättningskurser inom 

sommarsimskolan. 
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Våravslutning Plask & Lek/Simskolor 

I soligt och skönt väder avslutades 

vårterminen 2015 för de yngre simmarna.  

Vi höll som vanligt till vid klubbstugan där 

det blev den traditionella och mycket 

uppskattade Skattjakten. De yngre simmarna 

letar efter olikfärgade stenar som har lagts ut 

på fältet bakom ladan. De stenar man hittat 

löser man in i banken och får låtsaspengar. 

Tränarna låtsas vara skattmasar och letar 

igenom fickorna och andra påhittiga ställen 

där barnen har gömt sina låtsaspengar.  

 
Av det som blir kvar, efter att 

skattmasarna har muddrat 

barnen, får man handla korv, 

saft, popcorn och godis. 

Medföljande föräldrar kan 

passa på att dricka en kopp 

kaffe.  

 

 

 

 

 

Efter 

diplom-

utdelning 

var det 

dags att gå 

hem och 

fira 

sommar-

uppehållet 

från 

simningen. 
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Simhopp 
Bakgrund 

Hösten 2014 drog Wisby Simsällskap igång med en simhoppverksamhet med 15 simhoppare. 

Idag har verksamheten utökats till ett härligt gäng med 30 simhoppare i åldern 6-13 år, som skulle 

kunna vara betydligt fler grupper om det fanns mer bassängtid.  

 

Simhopp är en rolig, allsidig och omväxlande träning som kombinerar 

många olika färdigheter – smidighet, styrka, rums och kroppsuppfattning, 

koncentration, samt även en stor portion mod. I simhoppsträningen ingår 

koordinations och teknikövningar både på land och i vatten.  

Ett träningspass inleds alltid med landträning/uppvärmning. Under 

landträningen blir hopparna varma och mjuka i musklena, samtidigt som 

man passar på att träna olika simhoppsövningar. Simhoppsgymnastik är 

viktig och en absolut förutsättning då det underlättar utförandet av hoppen 

i luften. Genom att öva på land där man har mer tid på sig ökar 

möjligheterna för att ett hopp eller en övning går bra när man sedan gör 

den från kant eller svikt ner i bassängen. Då går allt väldigt snabbt! 

 

Armarna uppåt för simhopp! 

Inte ovanligt att en 

hoppare får 

blåmärken, det 

ingår i lärandet. 

Tummen upp för 

våra hoppares mod 

 
GA-sporten var på plats i mars och gjorde ett  

fint reportage om Simhoppsgruppen 

 

Wisby Simsällskap arbetar enligt Svensk 

Simhoppslinje. Under 2015 har simhopps-

gruppen fokuserat på säkerhet och grund-

läggande simhoppsövningar. Målet är att 

fånga intresset så att hopparen ska tycka att 

det är så roligt att de fortsätter till nästa 

termin. Fokus ligger på att ha kul, förstå 

och lära sig de tekniska grunderna och de 

olika stilarterna i simhopp samtidigt som att 

träningen är lekfull. Vår målsättning i alla 

grupperna är att individ-anpassa träningen 

så hopparen ska få utvecklas i sin egen takt 

efter stegrad märkesnivå enligt Svensk 

simhoppslinje. Det innebär att de hoppare 

som varit helt nya främst har tränat olika 

grundhopp från kant och 1m svikten.  

Det krävs mycket träning för att lära sig de grunder och den kroppskontroll som krävs för att 

klara de lite svårare hoppen. De hoppare som tränat lite längre har slipat tekniken i 

grundhoppen, men för att göra träningen mer variationsrik och spännande har hopparna 

möjlighet att utmana sig själva genom att avancera både i hoppens svårighetsgrad men även 

genom att avancera på de olika höjderna. Därför har det under året även förekommit inslag 

av svårare hopp såsom volter och baklängesdyk, samt övning av grundhoppen från 5 meter. 

 

I slutet av varje termin har det genomförts märkestagning 

där hopparna får möjlighet att ta olika simhoppsmärken 

från de olika höjderna. 

 

Vi har även haft prova-på-tillfällen i samarbete med Region Gotland på skollov,  

samt ett prova-på-tillfälle för två mellanstadieklasser på Solbergaskolan.  
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Simhoppstränarteamet och utvecklande tränarutbildning 

Simhoppstränarteamet består av tre engagerade föräldrar, Lena Johansson, Kent Holm och Petra 

Wate. Under vårterminen 2015 var även Kickan Holmberg simhoppstränare men fick ta en paus i 

sina ideella insatser då träningstiden på söndagar krockade med hennes arbete. Vi har under 2015 

satsat ordentligt på tränarutbildning. I februari var vi på plats i Jönköping för Baskursen i 

simhopp. I september var vi på plats på Eriksdalsbadet i Stockholm för Grundkursen i simhopp.  

 

Vi har även, tillsammans med tre av våra yngre hjälpsimhoppstränare, deltagit i SISU Gotlands 

grundutbildning Plattformsutbildningen för barn- och ungdomsledare.  

 

I oktober kunde vi gratulera Kent Holm från 

Wisby SS för godkänd domarutbildning efter att 

han deltagit i Svenska Simförbundets 

domarutbildning i Simhopp i Eskilstuna.  

 

 

 
Wisby SS-tränaren Kent Holm,  

här på bild tillsammans med den  

eminente utbildaren Mathz Lindberg. 

 
 

 

Tidig julklapp 

I början av maj blev det Julafton på Solbergabadet när vår nya fina minisvikt kom med posten.  
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Utbyte med vänskapsföreningar 

Föreningens simhoppsverksamhet är så nystartad vilket har gjort att vi i uppstarten av 

verksamheten har låtit oss inspireras av alla de simhoppspersoner och simhoppsföreningar vi mött 

under året. Vi har fått otroligt mycket energi och glädje, vi känner oss väldigt varmt välkomna av 

alla i denna härliga idrott!  

Eftersom vår förening också har en anläggning med starkt begränsad simhoppsutrustning 

samarbetar vi med andra fastlandsföreningar för gästhoppning, där vi kan få träna på att hoppa 

från t.ex. 3 meterssviktar samt att prova på hopp från högre höjder (7-10 meter) och 

synkroniserad parhoppning. Några av våra simhoppare har under året i olika omfattning fått 

gästträna hos Södertälje Simsällskap, Polisen IF Simhopp och SK Neptun i Stockholm samt 

Malmö Sim och SK Poseidon i Lund. Stort TACK till er alla för ovärderlig hjälp! 

 

 
Fantastiskt duktiga simhoppstränare och ledare hos Södertälje SS! 

Det har blivit många helt otroligt 

roliga och lärorika simhoppsdagar 

hos Södertälje SS under de årets alla 

skollov. Olika teman varje dag; 

kroppskontroll, vänskap, ben- och 

bålstyrka, lagarbete, hejaramsor, 

teknikslipning av grundhopp, Tyska 

hoppet, Isander, andra nya 

utvecklingshopp och  

framför allt att utmana sig själv! 

 

 

I november hade vi förmånen att få besök av Norah 

Nyblaeus från Stockholmslubben Polisen IF Simhopp under 

fyra dagar. Det blev såklart många timmars extra land- och 

vattenträning för samtliga simhoppsgrupper men för våra 

äldre hoppare fick vi även några timmars mental coachning.  

 

Tankar kring VAD ÄR simhopp, vilka egenskaper behöver 

en simhoppare ha, vilka känslor kan man uppleva när man 

utövar just sin idrott. Och hur får man ihop pusslet med 

träning, utveckling, vänner, familj, skola, övrig fritid, hälsa 

för att må bra och lyckas bra i sin idrott.  

 
 

De äldre simhopparna diskuterade  

intressanta frågor med Norah Nyblaeus 

som pluggar idrottspsykologi. 
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Medaljfest på simhoppstävlingar 

Trots att simhoppsverksamheten är nystartad har föreningen en handfull 

hoppare som redan deltar i nationella simhoppstävlingar på fastlandet. 

Några av dessa simhoppare tävlar förutom från 1m även från 3m och 5m. 

De tävlingar som föreningen har deltagit i under 2015 är: 

 Rikstävling del 2 på Eriksdalsbadet (feb), 3 hoppare 

 Rikstävling del 3 i Södertälje (april), 3 hoppare 

 LT Cup i Södertälje (okt), 2 hoppare 

 Rikstävling del 1 på Eriksdalsbadet (okt), 6 hoppare 

 Ungdomshoppet på Valhallabadet i Göteborg (nov), 3 hoppare 

 Julklappshoppet i Jönköping (dec), 3 hoppare 
 

På de tävlingar vi har deltagit i har det varit en sådan härlig stämning. 

Alla applåderar och jublar åt varandras hopp. Det är så roligt att se den 

fantastiska sammanhållningen som finns över klubbgränserna. 

Simhopparna får lära känna andra ungdomar med samma tankar och 

bakgrund som de själva i idrotten, ungdomar som är på träningarna för att 

de har roligt och älskar sporten.  
 

Wisby SS hade en simhoppartrupp på plats i Ungdomshoppet på Valhallabadet, Göteborg. 

Ungdomshoppet är en tävling för simhoppare i åldrarna 12-19 år och som (ännu) inte har tävlat på 

Ungdoms SM-nivå. Wisby Simsällskap deltog med tre simhoppare, Erika Strömbeck (13 år), 

Elias Holm (13 år) och Matilda Johansson (12 år), samt tränaren Lena Johansson. 61 hoppare från 

8 olika klubbar och föreningar var samlade på Valhallabadet för denna ungdomshoppstävling. 

Valhallabadet var under många år Ulrika Knapes hemmaplan. Vilken fantastisk dag och vilken 

härlig stämning det var i hoppbassängen! Elias gjorde ett riktigt fint fall bakåt i rak stilart från 

1m-svikten och belönades med 7 poäng från en av domarna för det. Matilda hade en jämn och fin 

ökning av poängen på merparten av sina hopp, och hon var den hoppare från Wisby SS som fick 

godkända poäng på samtliga sina 1m-svikt hopp, vilket tyder på att träningen ger resultat. Erika 

gjorde betydligt mer avancerade hopp på 1m-svikten jämfört med sina tidigare tävlingar, bl.a. 

Tyska hoppet med volt samt ett Huvudhopp framåt med 1,5 volt. Erika var också den hoppare 

som utmärkte sig lite extra och tog hem en välförtjänt silvermedalj på 3m, vilket vi som tränare 

och förening är otroligt stolta över. Extra imponerande med tanke på att Gotland saknar en egen 

simhallsanläggning med 3m-svikt.  
 

 

 

Alla från Wisby SS hoppade  

riktigt bra! Den som utmärkte sig 

lite extra och som tog en 

silvermedalj på 3m var  

Erika Strömbeck. 

 

Här en bild från den centrala 

sidan Swedish diving team,  

där vi ser Erika som tvåa på 

prispallen. 

 

GRATTIS!!! 
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Under Luciahelgen rullade Wisby SS- bussen 

genom de mörka småländska skogarna och 

simhoppsgruppen deltog på ungdomstävlingen 

Julklappshoppet med närmare 130 hoppare på 

plats i Jönköping från 13 klubbar utspridda i 

hela landet. 

 

Wisby Simsällskap deltog åter med en simhopptrupp bestående av tre simhoppare, Erika 

Strömbeck (13 år), Elias Holm (13 år) och Matilda Johansson (12 år), samt tränaren Lena 

Johansson. Vi kan med stor stolthet och glädje summera Julklappshoppet i Jönköping som en 

fantastiskt KUL upplevelse Kamratskap Utvecklande Lust, vår värdegrund som lätt kan kopplas 

mot våra idrottsutövares prestationer och attityder.  

 

Två medaljer med hem, väldigt välförtjänta av Erika.  

 

Men även Elias och Matilda förtjänar stort beröm för 

sina fina placeringar. Elias 6:a av 12 på 1m, Matilda 

10:a av 25 på 3m.  

 

Inte så dåligt av en förening med begränsade 

förutsättningar. Man kommer långt på vilja och 

engagemang!  
Erika Strömbeck 

Bronsmedalj på 1m 

 
Erika Strömbeck 

Silvermedalj på 3m 
 

 

Enligt simhopparna 

själva, var nog allra 

roligast ändå att 

Matilda och Erika för 

första gången dessutom 

deltog i synkroniserad 

hoppning från 1m. 

Domarna dömer ut hela 

och halva poäng från 

poängskalan 0 till 10. 

 

I Fothopp bakåt 

belönades de med 7,5 

poäng för sitt fina 

synkhopp! Enastående 

bra med tanke på att vi 

saknar anläggning 

hemma i Wisby för 

synkträning. 

 

Efter två av fyra hopp 

låg dom på 6:e plats 

och slutade på en fin 

11:e plats av 17 par. 
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Skojig hoppsommar 

Vårterminen hade 12 träningstillfällen. Vid terminsavslutningen lät generösa Kneippbyn oss få 

hoppa på deras stora och fina studsmattor helt själva under ett tvåtimmarspass innan ordinarie 

öppningstid. Stort tack till Kneippbyn från 15 glada simhoppare. 

 

 

 

 

Och så blev det ett reportage på radion också… 

Semester och sommarlov, sol och bad, varma vindar och kalla 

klassar. Sommaren stod i full blom med massor av sprudlande 

aktiviteter.  
 

Under tre dagar i mitten av juni deltog Wisby SS tillsammans med 

gymnastikföreningen Gymmix och Visby självförsvarsklubb i ett av 

sommarens roligaste läger för 45 gotländska barn i åldern 8-13 år.  

Hos Wisby SS fick barnen prova på simhopp och vattenpolo. 
 

I augusti var det dags för ett 

nytt spännande äventyr med 

ledarna Kent och Lena och 

framför för hopparna Erika, 

Elias och Matilda som var 

uttagna till att delta på 

nationellt simhoppsläger i 

Karlskoga med 80 härliga 

simhoppskompisar från hela 

landet. Fyra tuffa men 

roliga träningspass per dag 

på totalt åtta timmar i fem 

dagar. Vi tränade på 

torrsvikt, landövningar i 

gympasal, utelekar och 

såklart simhopp i bassäng.  

 

Både vuxna och ungdomar skaffade nya underbara simhoppsvänner! 
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Simhopp har kommit till ön för att stanna 

Det fantastiska simhoppsåret 

avslutades den 20 december med 

julkul i form av spexhopp samt 

uppvisning av stilfulla och modiga 

hopp på Solbergabadet där våra 

simhoppare som deltog belönades 

med guldiga chokladmedaljer. 

Tanken var att visa föräldrar och 

andra nära och kära vad barnen fått 

träna på under hösten samt visa lite 

av vad man lär sig när man utövar 

simhopp som idrott. 

 

Det blev även roliga tävlingar där 

både simhopparna och publiken 

fick chansen att delta.  
 

 
 

GA-sporten var åter på plats i december 

och gjorde ett fint uppföljningsreportage 

Simhoppsverksamheten växte kraftigt under 2015. 

Verksamhetsåret 2016 kommer att fortsätta att omfatta 

tre simhoppsgrupper, och det kommer inte finnas någon 

renodlad nybörjargrupp i simhopp. Vi behöver mer 

bassängtid och fler ledare om vi ska kunna fortsätta 

växa och kunna ta emot de barn som anmält intresse och 

som står i kö för att få börja simhoppa. 

Det innebär att simhoppsverksamheten under 2016 

kommer fokusera på att växa i ledarantalet och 

säkerställa att vi förankrar Svensk Simhoppslinje som 

läroplan även för de nya ledarna. Vi kommer fortsätta 

att satsa på att utveckla vår gemensamma pedagogiska 

tråd och bevara kärnvärdena i vår kultur inom hela 

tränarteamet. 

Vårt mål är att fortsätta ha kul så att hopparna tycker det 

är så roligt att de fortsätter till nästa termin. Vi är 

oerhört glada över att hela 10 barn har varit med oss 

sedan starten, och att 100 % av deltagarna från förra 

terminens nystartade nybörjargrupp har valt att fortsätta. 

Vi fortsätter att individanpassa träningen så att hopparen 

ska få utvecklas i sin egen takt, vi ska slipa tekniken i 

grundhoppen men fortsätta att variera träningen genom 

att låta hopparna utmana sig själva genom att avancera 

både i hoppens svårighetsgrad och på de olika höjderna. 

Vi ska därför undersöka möjligheten att få tillbaka en 

3m-svikt på Solbergabadet. 

 

De hoppare som vill tävla ska få göra det, för att det är KUL för hopparen snarare än 

prestationsresultatet, och för att vi då får möjlighet att träffa simhoppskompisar från andra 

klubbar. Vi siktar även på att kunna genomföra vårt första egna KM under hösten 2016. 
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Morgonbadarna 
WSS bedriver motionsverksamhet för vuxna i olika former. Vi kan erbjuda morgonbad med 

gymnastik, vattengympa, crawlkurser och lite tuffare simträning med mastersgruppen. 

Föreningens motionsgrupp ”Morgonbadarna” har hållit på sedan 1932 och har många trogna 

medlemmar. Både damer och herrar motionerar flitigt tidiga morgnar med gymnastik i 

Solbergaskolans stora gymnastiksal till medryckande musik. Efter gymnastiken är det fritt fram 

att simma några längder i badet. Baderskorna kompenserar avsaknaden av gympa med att simma 

betydligt längre än sina manliga vänner. 

  

Herrarna samlade prydliga, nykammande och förväntansfulla för den årliga 

fotograferingen, den 11 december 2015.  

 

Lars Algren, gympaledaren för herrarna hade fixat ”medalj” i form av klistermärke. 

 
 

Vattengymnastik 

 

I WSS finns även två 

härliga motionsgrupper 

med 35-talet glada 

kvinnor och män som 

insett vilken skonsam 

och effektiv tränings-

form vattengympa är. 

Vattengympa är träning 

i vattnet med eller utan 

redskap med vattnet 

som motstånd. I ett pass 

har man uppvärmning, 

styrka, kondition, 

rörlighet/smidighet. 

Stort tack till vår 

underbara ledare Gunilla 

Lauström.  

 

http://vattengymnastik.se/
http://vattengymnastik.se/
http://vattengymnastik.se/
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Simning – Vuxensim 
Masters 

Föreningen bedriver motionsverksamhet för vuxna genom simträning i grupp vid tre tillfällen per 

vecka. Mastersträning är samtidigt en målmedveten satsning på tävling för några av deltagarna i 

gruppen. Som enda simklubb på Gotland med masterssimning har vi hela ön som upptagnings-

område. Vi välkomnar även personer som tillfälligtvis eller veckovis jobbar, studerar eller 

semestrar på Gotland. I Masters har vi även deltagare som gör det motsatta, pendlar till fastlandet 

i olika perioder.  

Vår grupp består av deltagare med spännande bakgrund, gruppen visar på en tydlig bredd. Äldre 

mogna 40-talist seniorer och unga vuxna som nyss passerat 25-årsåldern genomför passen med 

hänsyn och omtanke om varandra. Deltagare med så skilda bakgrunder som simmare med 

specialiteter som fjäril-/rygg-/bröst och crawlsim; livräddare, ytbärgare, fridykare, triathlonatleter, 

undervattenrugbyspelare och allmänbadare värvas till Masters. 

 

Våra träningspass innehåller de fyra simsätten som varvas i övningar för kondition, 

styrka och uthållighet. Vi anpassar träningspassen efter deltagarnas nivå. På passen 

finns ansvarig tränare oftast själv i vattnet.  

 

 

 
 

Solbergabadet och Romabadet är de två hallarna där Masters har simmat under hela 

2015. Vid lördagsträningarna i Roma har vi samåkt för att minska miljöbelastning. 

Samtidigt har vi fått tid för en pratstund om simning.  

Året 2015 har också innehållit sammankomster av social karaktär. Vi träffas någon 

gång då och då efter träning för att äta en hotellfrukost och någon annan gång för att 

äta en bit mat kvällstid.  

 

Blommor och presenter vid en frukostsammankost till 

vår Masterstränare & Simfröken för crawlkurserna 

Kerstin Nyberg som avtackades för sitt mångåriga 

engagemang i Wisby Simsällskap. 

 

 
"Hoja hårt Kerstin!” 

 

Simmarna överraskade Kerstin med cykeltillbehör 

 av alla de sorter ... kläder, sadelväska, flaskhållare.  

 

  

https://www.facebook.com/kerstin.nyberg.1
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEgp3AgtfKAhVIEywKHTJ-BEsQjRwIBw&url=http://www.lund.se/Medborgare/Trafik--infrastruktur/Trafik-och-gator/&bvm=bv.113034660,d.bGg&psig=AFQjCNH_33ZZfPHdcMTY82gpFjyJJOstGg&ust=1454431682200360


Verksamhetsbera ttelse 

 

40 

 

Svenska Masters mästare, 20-22  mars Eriksdalsbadet, Stockholm 

Oj oj, vilket Masters SM den rekordstora Wisby SS- delegationen fick uppleva. Massor av rekord 

ända upp till världsrekord slogs. Dock inte av oss, men vi blev 37:e klubb av de 89 som deltog!! 

Att vi kom så pass högt upp kan nog förklaras av att truppen sam så många sträckor per simmare.  

En som lyckades riktigt bra var Robin Cederqvist som tog SM Guld i Masters-klassen 25-29 år på 

1500 m frisim. Hurra, Hurra, Hurra! 

Det klart näst bästa var att vi för första gången ställde upp med lagkappslag, två gånger dessutom. 

Mycket roligt och inspirerande att se alla otroligt duktiga masters, vilka tider det görs av dessa 

något åldrade simmare.  

 

 

Pernilla Thuresson, Johan 

Malmros, Daniel Cederqvist, 

Robin Cederqvist, Roland 

Strömbeck, Nicklas Sköld och 

Tord Thuresson var det som 

deltog från Wisby SS 

 

 

 

 

I juni simmade Tord Thuresson hem 2:a 

platsen på Masters SM Open Water i 

årsklassen 44-49 i Sundsvall. Grattis! 

 
 

 

 

Masters SM (50m) 27-28/11 Uppsala 3 guld och 1 silver 

I november fortsatte medaljregnet på Masters SM på 

långbana i Uppsala när Robin Cederqvist blev dubbel svensk 

Masters mästare i åldersklassen 25-29 år på 100 bröstsim på 

långbana med tiden 1.14.10 och 800 frisim med tiden 

10.14.40 och Lina Westerlund blev svensk Masters 

mästarinna i klassen 20-24 år. när hon knep ett guld på 

Masters SM 100 bröstsim med tiden 1.17.05 och 

silvermedalj på 50 frisim med tiden 29.43. 

 
Tack vare Lina Westerlund och Robin Cederqvist finns Wisby 

Simsällskap med på Svensk Masters Rankinglista 2015. 
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Crawlkurser 

Efter att ansvarige för crawlkurserna Kerstin Nyberg avtackades vid vårterminens slut tog  

Tony Nyman över verksamheten med crawlkurser i föreningen.  

 

Nybörjarkursen hålls under åtta entimmes 

långa måndagskvällar i Solbergabadet. 

Deltagaren ska vara simkunnig samt vara 

beredd på att lägga ner ansiktet i vattnet. 

Kursen syftar till att deltagaren ska lära 

sig grunderna i crawl. Som målsättning 

finns att deltagaren ska kunna crawla 

någon eller några 25-meters längder efter 

avslutad kurs och vi kan glädjande nog 

konstatera att de allra flesta 

kursdeltagarna når målet. 

 Fortsättningskursen riktar sig till vuxna som kan 

crawla någon eller några 25-meters längder. Vid 

de entimmes långa kurstillfällena under sena 

måndagskvällar varvas skrivna träningspass med 

instruktörsledd teknikträning. Här är syftet med 

kursen är att deltagaren ska kunna använda crawl 

som en motionsform. Under kurstillfällena 

praktiseras det även bröst-, rygg- och fjärilsim.  

 

Simmarna som avslutar fortsättningskursen är väl 

kvalificerade att fortsätta i Masters! 

 

 
Andra nybörjarkursen: Johnny, Morgan, Tomas, 

Pia, Stefan och Ingela. Erik och Magnus saknas, 

de är väl redan igång med insim. 

 

 

 
Fortsättningskursen gör sig redo  

för ett 850-meterspass med blandade övningar. 

 

 

 

 Fortsättningskursen, mitt i passet! 
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Övrig verksamhet 
Utbildningsverksamhet 

Vi har under året genomfört en hel del utbildningar i nära samarbete med SISU idrottsutbildarna. 

Det är viktigt att utbilda föreningens medlemmar för att kunna erbjuda en kvalitativ verksamhet. 

Vi riktar ett särskilt tack till SISU för det goda samarbetet under det gångna året! 

 

Idrottsgymnasiet 

Emma Öhman, Douglas Holmedahl och Gustav Strömbeck har under 2015 gått HT åk 2 och VT 

åk 3 på Wisby Gymnasiet. De har tränat styrketräning på skoltid på måndagar och simtränat 

antingen onsdag eftermiddag eller fredag morgon. Vi tackar LIU för gott samarbete. 

 

Idrottsbussen tog en tur med våra lokala politiker 

Den 21 maj fick föreningen ett 

trevlig med besök från några av våra 

lokala politiker. Det var GI och 

SISU som arrangerade en tur med 

den s.k. ”Idrottsbussen” som syftar 

till att lokala politiker får möjlighet 

att besöka olika idrottsföreningar 

och få en inblick i verksamheten en 

vanlig vardagskväll. Simmarna 

körde på med sina 40x100 och 

simhopparna kom och körde träning 

från 1:an. Med på Idrottsbussen var 

även styrelseledamöter och personal 

från GI och SISU  
 

Bossen berättade med liv och lust om vår fina förening och vad vi gör. 

 

 

WSS-familjen 

 

I mitten av oktober ordnade Föräldra-

kommittén genom Susanne Rosengren en 

trevlig after-work för alla sköna 

bubbelmammor.  

Ett härligt exempel på den fina delaktighet 

och lust som finns inom vår fina WSS-

familj, och som skapar engagemang som 

leder till våra ungdomars framgångar  

 
Bästa gänget! 
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Utomhusbaden 

Livsnerven i föreningens ekonomi är driften av utomhusbaden Melonen och Terra Nova. Det är 

viktigt att tänka på, att när vi står i gegga och skit på våren och städar och gör rent bassängerna, 

så betyder det att verksamheten i föreningen kan drivas vidare och utvecklas. Vi är också stola 

över att varje sommar kunna hjälpa ungdomar att få möjlighet till sommarjobb och sysselsättning. 

Stort TACK till alla våra duktiga sommarjobbare 2015, ni gjorde ett fantastiskt bra jobb! 

I badvakternas utbildning 

ingick 2015 livräddning och 

HLR. För oss som 

arbetsgivare känns det 

otroligt bra att vi alla är 

förberedda inför sommaren. 

Tack till Tord Thuresson 

som fixade denna 

utbildning!   

   
 

Toftaparkeringen 

Med sommaren kommer också den fantastiska möjligheten att serva glada sol- och badtörstande 

gäster på Toftaparkeringen. Det kräver också ideella insatser av föreningens medlemmar.  

Ju fler vi är som delar på arbetspassen och sköter våra åtaganden, desto enklare blir det!  

Arbetet ger ett gott tillskott till verksamheten i föreningen. 

 

Johan och Jesper Granath rullade igång en utmaning   

– vem får rekordet i antal betalande bilar 2015?  

Dom satte ribban på 270 bilar i den sköna sommarvärmen den 4/7. 

 

 

 

Redan dagen efter blev det ett nytt 

familjerekord på 302 betalanden 

 

 
Den 12/7 tog det här härliga 

gänget hem vinsten med 344 

betalanden som slutresultat.  

 

 

Bra jobbat alla 

underbara 

Simmarfamiljer! 
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Utdelade vandringspriser mm 2015 
 

 
 

Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

WSS pris  

”För träningsflit” 

 

500 kr/person 

Den pojke och flicka, som under 

året visat synnerlig träningsflit, 

varvid både närvaro och kvalitét 

bedöms. 

Linus Kahl 

Tone Sandsjö  

 

 
Juniwiks vpr  

”Bästa 

allroundsimmare” 

 

Pokal 

Den pojke som under året lokalt 

haft största framgångarna på 

Gotland i distriktsmästerskap, 

eventuella klubbmästerskap och på 

Gotland anordnade tävlingar i 

övrigt och avse samtliga simsätt.  

Linus Kahl  

 

 
WSS vpr 

”Bästa 

allroundsimmare” 

 

Pokal 

Den flicka som under året lokalt 

haft största framgångarna på 

Gotland i distriktsmästerskap, 

eventuella klubbmästerskap och på 

Gotland anordnade tävlingar i 

övrigt och avse samtliga simsätt. 

Tone Sandsjö  

 

 
WSS pris  

”Mest lovande unga 

simmare” 

 

500 kr/person 

Två simmare (oavsett kön), högst 

12 år, som under året har visat sig 

vara den bästa i sin åldersklass och 

under året uppvisat en fin 

utveckling. 

Elias Lyth  

Tone Sandsjö 

 

  

WSS pris  

”Sällskapets bästa 

simmare” 

 

500 kr 

Simmare som oavsett ålder har nått 

högsta nationella standard inom sin 

åldersgrupp inom en eller flera 

grenar. Resultaten skall ha 

uppnåtts i nationell konkurrens 

Linus Kahl  

 

 
WSS vpr 

”Bästa kompis” 

 

Pokal 

Den pojke och flicka som under 

året i relationen med kamrater i 

träningsgruppen och tränare samt 

genom sitt allmänna uppträdande 

varit ett föredöme. 

Pristagaren skall tillhöra en 

tävlingsgrupp och utses genom 

rösning med röstsedlar bland 

samtliga kamrater i 

tävlingsgrupperna. 

Robin Cederqvist  

Matilda Johansson  

 

 
 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153853730953000&set=gm.1243643938998049&type=3
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Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

”Rune Fohlströms 

stimulanspris” 

Det utgör 

avkastningen av en 

fond med samma 

namn instiftad m.a.a. 

Runes 60-årsdag  

(1992-04-15) 

 

500 kr/person 

De simmare som personligen utfört de 

bästa prestationerna eller i övrigt 

uppträtt som ett föredöme för 

sällskapet. 

 

Robin Cederquist 

Hedda Sköld 

 

 

GEABs 

uppmuntringspris  

(nytt för 2015) 

 

Biobiljetter 

Simmare med god personlig 

utveckling som även bidragit med 

andra värdefulla insatser i föreningen, 

t.ex. som barn- och ungdomsledare.  

Anton Appelquist 

Jesper Granath 

 

   

FOREXs 

uppmuntringspris  

(nytt för 2015) 

 

Biobiljetter 

 

 

Simmare med god personlig 

utveckling samt genom sitt allmänna 

uppträdande är en förebild för 

föreningens Värdegrund (KUL) kring 

glädje och god Kamratskap. 

William Yttergren 

Oskar Strömbeck 

Jack Sjöberg 

Ella Ekepil  

Nella Silfwergård 

Beata Brunius 

Jessika Wiklund 

    

       
  

 
 

Dessutom lottades olika sponsorsprodukter från Forex ut bland deltagande simmare på 

GotlandsMästerskapen. 

 

 

 

 
 

Konstsim  
– en ny blivande verksamhetsgren 

 för Wisby SS?! 
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Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

WSS 

uppmuntringspriser 

”För goda insatser” 

 

Frukostvärdecheck 

Den medlem som gjort särskilt goda 

insatser i föreningen. 

----- 

För värdefulla insatser med 

föräldrakontakter, försäljning, 

medlemsregister, närvarorapportering 

mm samt goda insatser för de yngre 

simmarnas tävlingar och i föreningens 

motionsverksamhet (vattengympa och 

Morgonbadare). 

Elsie Nordström 

 

 

 

WSS 

uppmuntringspriser 

”För goda insatser” 

 

Frukostvärdecheck 

Den medlem som gjort särskilt goda 

insatser i föreningen. 

----- 

För värdefulla insatser i 

Medleygruppen och 

Masterssimningen. Leder 

Medleygruppen i rätt riktning 

samtidigt en mycket omtyckt av både 

barn, ungdomar, vuxna simmare, 

föräldrar, tränare och styrelsen. 

Nicklas Sköld 

 

WSS 

uppmuntringspriser 

”För goda insatser” 

 

Frukostvärdecheck 

Den medlem som gjort särskilt goda 

insatser i föreningen. 

----- 

För goda insatser med 

föräldraförsäljningsaktiviteter samt 

genom sitt allmänna uppträdande 

varit ett föredöme i enlighet med 

föreningens värdegrund (KUL) kring 

Lust genom hög närvaro, positiv 

energi och peppande till våra simmare 

både i egna simhallen och i 

Bubbelgruppen vid bortatävlingar, 

ordnandet av en uppskattad after-

work för simmarmammorna samt 

stämningsfullt luciafirande för 

föreningen. 

Susanne Rosengren 

 
 

 

WSS 

uppmuntringspriser 

”För goda insatser” 

 

Frukostvärdecheck 

Den medlem som gjort särskilt goda 

insatser i föreningen. 

----- 

För goda insatser med stora 

framgångar i prestationen hos alla 

duktiga simmare i föreningen samt 

värdefulla insatser med utveckling och 

förnyelse av föreningen för klubbens 

bästa framtid. 

Mikael Eriksson 

 

Peter Asp 

ledarstipendium 

2015  

 

3 000 kr + diplom 

”En mycket duktig och engagerad 

tränare som dessutom har mycket god 

hand med ungdomarna. Du jobbar i 

Peters anda för att utveckla våra 

simmare, inte bara i bassängen, utan 

även forma dem till goda kamrater. 

Du ser varje simmare och ger dem 

förutsättningar att utvecklas 

individuellt” 

Nicklas Sköld 
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Försäljningar 
Förutsägbarhet och planering har styrelsen försökt arbeta med när det gäller 

försäljningsåtaganden för föreningens medlemmar.  

 

Genomförda aktiviteter 

2015 Jan  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Svenska spel (Gräsroten)                

Idrottshäften                

Tofta parkering                

Utomhusbad                

Bingolotto JUL              

Ljus              

Ullmax                   

Städning Tofta camping             

 

I början av juni gjorde simfamiljen WSS ett mycket bra jobb då vi krattade och körde kottar och 

barr i stora lass! Uppdraget att städa området på Tofta camping gav ett bra pengatillskott till 

föreningen. 

 

 

 
Planerade aktiviteter  

2016 Jan  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Svenska spel (Gräsroten)                

Idrottsel GEAB             

Idrottshäften                

Sponsorssim             

Tofta parkering                

Utomhusbad                

Bingolotto JUL              

Ljus              

Ullmax                   

Städning Tofta camping             
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Verksamhetsplan 2016 - Föreningsarbete 
 
Månad ev datum / aktivitet  
Januari  Upptakt, Terminsstart  
 LOK-stöd redovisning 15/2  
 Resebidrags redovisning 15/1  
 Fakturering vårterminen  
 Bokning av hallar sommarsäsong 31/1  
 Annons sommarjobbare  
 Redovisning av föregående års kostnader innan 7/1.  
 Årsredovisning/Årsbokslut föregående år.  
 
Februari Årsberättelse klar 3v före årsmötet  
 Föräldramöte i samtliga grupper   
 Planera tävlingsansökningar inför nästkommande år  
 Inbjudningar egna tävlingar  
 Planera schema Toftaparkeringen  
 Planera utomhusbadsäsongen  
 Delta i tränarutbildning Baskurs Simhopp  
 Anställningsavtal klara med sommarjobbare  
 Plattformsutbildning del 1 (20/2) 
 Genomgång med revisor, samt underlag till årsberättelse. 
 
Mars Årsmöte 14/3  
 Påminnelse Fakturering vårterminen  
 Planera terminsavslutning  
 Förberedelser för Sommarens Simskola  
 Ansökan bassängtider nästa läsår 31/3  
 Plattformsutbildning del 2 (19/3) 
 Delta på årsmöte Stockholms Simförbund 
 Planera Scandic Swim 
 
April Utvärdering/Intresseförfrågan i grupperna inför nästa läsår  
 Utskick arbetsschema Toftaparkeringen  
 Utskick arbetsschema Utomhusbaden  
 Delta på årsmöte Svenska Simförbundet (16-17 april) 
 Planera Peter Asp Swim 
 Ekonomiavstämning Q1 
 Avstämning Utebaden med Gotlandshem (6 april). 
 
Maj Budgetuppföljning, rev av höstens tävlingar  
 Planering av grupper inför hösten  
 Utvärdering grupper, sammanställning, Ledarträff   
 Iordningställa utomhusbaden  
 Annonsera höstens simskolor  
 Ansöka om medel från Idrottslyftet   
 Delta i tränarutbildning Utvecklingskurs Simhopp   
 
Juni Beslut grupper, sammanställning, Ledarträff   
 Utskick till simmarna och hopparna för kommande läsår   
 Scandic Swim  
 Intro sommarjobbarna med kortare utbildning i livräddning/HLR (prel. 19/6) 
  Öppna utomhusbaden (20/6)  
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Juli Resebidrag redovisning 15/7   

  Ekonomiavstämning Q2 

 
Augusti Upptakt för samtliga Ledare, kommittéer, Styrelse o Anställda   
 Fakturering höstens sim- och simhoppsskola 
 Påminnelse Fakturering vår och sommarens grupper  
 Stänga utomhusbaden 
 
September Föräldramöte i samtliga grupper  
 Direktiv från styrelsen om nästa års budget  
 Önska tävlingar/läger för nästkommande år  
 Peter Asp Swim  
 Delta i tränarutbildning Grundkurs Simhopp  
 
Oktober Budgetarbete, till styrelsen  
 Utvärdering/Intresseförfrågan i grupperna inför nästa termin  
 Annonsera vårens simskolor  
 Planering av grupper inför våren 
 Delta i domarutbildning Simhopp  
 Ansökan Gotlands Idrottsförbunds utmärkelser 2015  
 Översyn av statuter Gotlandsmästerskapen 
 Ekonomiavstämning Q3 
 
November  Budgetarbete klart för nästkommande år  
 Påminnelse Fakturering höstterminen  
 Ev. badaktivitet i samband med GGN  
 Utse pristagare statuter Gotlandsmästerkapen 
 Utse nominerade och pristagare till Peter Asp stipendiet 
 
December Se över tränare/grupp och skriva överenskommelser  
 Utskick till simmarna för kommande termin  
 Gotlandsmästerskapen/Lucia  
 Terminsavslutning  
 Rapportering närvaro grupper, ledare  
 Utvärdering grupper, sammanställning, Ledarträff   
 Skicka in ev. motioner till Simförbundets årsmöte 
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Värdegrund 

Arbetet med att förankra värdegrunden i föreningen ska fortsätta enligt den handlingsplan som 

finns upprättad. Det innebär att nya medlemmar, ledare ska informeras om värdegrund och 

policys. Alla tillgängliga informationskanaler ska användas för att synliggöra värdegrunden, 

särskilt vid de olika föreningsaktiviteter som anordnas. 

K amratskap 

U tveckling 

L ust 

 

Utbildningar 

Tillsammans med vår samarbetspartner, SISU Idrottsutbildarna, arbetar föreningen med 

utbildningsinsatser för aktiva, ledare, funktionärer och föräldrar. Utbildningen är viktig för att 

vara säkra på att vi levererar en bra verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAB gruppen och de simhoppare som tränat längst 

jobbade under två träffar under hösten 2015 med 

temat ”Varför simmar/hoppar jag? Hur kan jag/vi 

bli bättre?”. Samlingarna leds av Janne 

Christoffersson från SISU Gotland 

 

Hösten 2015 deltog ett 

härligt ledargäng från 

WSS i Plattforms-

utbildning för barn- och 

ungdomsledare med 

Janne Christoffersson 

och Gunnel Österberg 

från SISU Gotland. 

 

 

 

Aktivitetsplanering 

Likt tidigare år kommer styrelsen presentera en aktivitetskalender, där uppdrag och arrangemang 

kommer att presenteras. 

 

Information 

Styrelsen har som målsättning att skicka ut information om föreningens verksamhet minst en 

gång i kvartalet, samt löpande information på TV-skärmen på Solbergabadet. Under 2016 

planerar vi även att se över tekniken, strukturen och användandet av föreningens hemsida. 

Vidare ska vi fortsätta utveckla förmågan att informera om och delegera uppgifter som ska 

utföras. Tillsammans förväntas vi också skapa förutsättningar för att ge media underlag för när vi 

åker på tävlingar, och även återkoppla resultat och framgångar i referatform.  
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Tävlingsplanering 2016  

Simtävling Datum Deltagare  Simhoppstävling Datum Deltagare 

Palles Minne 2016-01-04 EAB  Rikstävling del 2 2016-01-30/31 Grupp 3 

WSS1 2016-01-09 EAB, ME  Rikstävling del 3 2016-04-xx Grupp 3 

GP1 2016-01-29 EAB  JDM 2016-05-15 Uttagna 

UGP1 2016-01-29 EAB  USM 2016-06-03/06 Uttagna 

WSS2 2016-02-06 EAB, ME, TE  TYR Diving 2016-07-01/03 Uttagna 

Kringelsim 2016-02-21 EAB  Nat. Breddläger 2016-08-03/07 Uttagna 

UGP2 2016-03-13 AB  Rikstävling del 1 2016-10-xx Grupp 2+3 

GP 2016-03-13 E  Head to Head 2016-10-29/30 Uttagna 

Swim Open 2016-04-02 E  Diving Lund  2016-11-19 Uttagna 

WSS3 2016-04-09 EAB, ME, TE  Ungdomshoppet 2016-11-xx Grupp 3 

Västerås Meet 2016-04-10 EAB  Julklappshoppet 2016-12-10/11 Grupp 3 

Vårsimiaden 2016-04-24 B, ME, TE  GotlandsMästerkapet 2012-12-10 Grupp 1-3 

CIJ Meet 2016-04-26 EAB     

Vårsimiaden 2016-05-06 B, ME  Dessutom planeras under 2016 deltagande i en 

nybörjartävling på fastlandet för simhoppare i grupp 2 och 

grupp 3. Tävlingsplaneringen för 2016 års simhopp 

kommer att utvärderas löpande och kan komma att 

revideras inom ramen för simhoppsverksamheten beviljade 

budget både i samband med budgetuppföljningar men även 

beroende på simhopparnas individuella utveckling. Ett 

liknande sommarläger som föreningen genomförde i 

samverkan med andra idrottsföreningar på Gotland 

sommaren 2015 kan också bli aktuellt 2016. I budgeten för 

simhoppet 2016 ingår även gästtränare under vår- och 

höstterminerna. Vi siktar även på att kunna genomföra vårt 

första egna KM under 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grönmarkerade tävlingar avser egna hemmatävlingar. 

WSS4 2016-05-14 EAB, ME, TE  

Jöns Svanberg 2016-05-14 EAB  

Vårplasket 2016-05-21 ME, TE  

Neptuniaden 2016-05-28 EAB  

UGP3 2016-06-04 EAB  

JDM/DM 2016-06-10 EA  

Scandic Swim 2016-06-18 EAB, ME  

Sum-Sim 2016-06-29 EA  

JSM/SM 2016-07-06 E  

Sundsimmet 2016-07-30 EAB  

Peter Asp Swim 2016-09-09 EAB, ME  

Simkampen 2016-09-23 E  

Arena Cup 2016-09-24 EAB  

WSS5 2016-10-01 EAB, ME  

Sv. Simspelen 2016-10-08 EA  

JDM/DM 2016-10-14 EA  

Aquarapid 

Knatte 

2016-10-15 B, ME  

UGP4 2016-10-22 EAB  

JSM/SM 2016-11-02 E  

Sum-Sim Reg 2016-11-12 EAB  

Höstsimiaden 2016-11-25 B, ME  

Sjöhästen 2016-11-26 ME, TE  

Sum-Sim Riks 2016-12-01 E  

GM 2016-12-10 EAB, ME  
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Ekonomisk berättelse 
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Budgetförslag 
 

 

  

Intäkter
Budget 2016 

Förening

Budget 2016         

Sim & Bad

Totalbudget           

2016

Nettoomsättning

Försäljning Utomhusbaden 12% moms 90 000 kr 90 000 kr

Försäljning Utomhusbaden 6% moms 160 000 kr 160 000 kr

Startavgifter (Egna tävlingar) 60 000 kr 60 000 kr

Terminsavgifter 600 000 kr 600 000 kr

Egenavgifter tävling/läger 365 000 kr 365 000 kr

Sponsring avtal 60 000 kr 60 000 kr

Sponsorsim (Personliga sponsorer) 50 000 kr 50 000 kr

Lotter 20 000 kr 20 000 kr

Kiosk o serveringsintäkter 10 000 kr 10 000 kr

Försäljning material 10 000 kr 10 000 kr

Simmärken försäljning 20 000 kr 20 000 kr

Provisionsförsäljning 71 000 kr 71 000 kr

Övriga försäljningsintäkter 10 000 kr 10 000 kr

Andra aktiviteter 100 000 kr 100 000 kr

Licenser 13 000 kr 13 000 kr

S:a Nettoomsättning 1 389 000 kr 250 000 kr 1 639 000 kr

Offentligrättsliga bidrag 

LOK-stöd Kommunalt 70 000 kr 70 000 kr

LOK-stöd Statligt 100 000 kr 100 000 kr

Resebidrag Kommunalt 20 000 kr 20 000 kr

Resebidrag Statligt 30 000 kr 30 000 kr

Idrottslyftet 30 000 kr 30 000 kr

Idrottsgymnasiet 15 000 kr 15 000 kr

S:a Offentligrättsliga bidrag 265 000 kr 0 kr 265 000 kr

Gåvor/stipendier/övriga bidrag 

Erhållna gåvor/donationer

Övriga Bidrag 15 000 kr 618 000 kr 633 000 kr

S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag 15 000 kr 618 000 kr 633 000 kr

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter 80 000 kr 80 000 kr

S:a Medlemsavgifter 80 000 kr 0 kr 80 000 kr

Övriga föreningsintäkter 

Hyresintäkter Minibuss 10 000 kr 10 000 kr

S:a Övriga föreningsintäkter 10 000 kr 0 kr 10 000 kr

S:a Intäkter 1 759 000 kr 868 000 kr 2 627 000 kr
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Kostnader
Budget 2016 

Förening

Budget 2016         

Sim & Bad

Totalbudget           

2016

Föreningskostnader 

Plan/hallhyror 120 000 kr 120 000 kr

Kost/Logi tävlingar 360 000 kr 360 000 kr

Inköp material att använda 15 000 kr 15 000 kr

Priser/Medaljer 15 000 kr 15 000 kr

Licenser 13 000 kr 13 000 kr

Kostn. Startavgifter 80 000 kr 80 000 kr

Tillstånd/Förbundsavgifter 6 000 kr 6 000 kr

Lägerkostnader 30 000 kr 30 000 kr

Färdbiljetter 70 000 kr 70 000 kr

Hyrbil/minibuss tävling 30 000 kr 30 000 kr

Drivmedel tävling 20 000 kr 20 000 kr

Övriga kostnader 10 000 kr 10 000 kr

Tidtagning 40 000 kr 40 000 kr

Kostn. Utbildning 15 000 kr 15 000 kr

Island Games 40 000 kr 40 000 kr

Inköp kioskvaror 75 000 kr 75 000 kr

Inköp material att sälja 30 000 kr 30 000 kr

Inköp simmärken 10 000 kr 10 000 kr

Inköp idrottsmaterial 10 000 kr 10 000 kr

Kostnader för provisionsförsäljning 5 000 kr 5 000 kr

Kostnader idrottslyftet 10 000 kr 10 000 kr

Årsmöteskostnad 5 000 kr 5 000 kr

Avgifter SF 16 000 kr 16 000 kr

S:a Föreningskostnader 950 000 kr 75 000 kr 1 025 000 kr
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Kostnader
Budget 2016 

Förening

Budget 2016         

Sim & Bad

Totalbudget           

2016

Övriga externa kostnader 

Lokalhyra 15 000 kr 15 000 kr

El 5 000 kr 5 000 kr

Vatten & avlopp 2 000 kr 2 000 kr

Rep/underhåll hyrd lokal 5 000 kr 5 000 kr

Hyra/leasing datautrustning 15 000 kr 15 000 kr

Förbrukningsinventarier 15 000 kr 15 000 kr

Arbetskläder 5 000 kr 5 000 kr

Förbrukningsmaterial 100 000 kr 100 000 kr

Försäkring och skatt 8 000 kr 8 000 kr

Rep/underhåll fordon 10 000 kr 10 000 kr

Biljetter 10 000 kr 10 000 kr

Kost & Logi 60 000 kr 60 000 kr

Annons/Reklamtrycksaker 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr

Kontorsmaterial 4 000 kr 4 000 kr

Kopieringskostnader 2 000 kr 2 000 kr

Trycksaker 1 500 kr 1 500 kr 3 000 kr

Mobiltelefon 6 000 kr 6 000 kr

Försäkringar 7 000 kr 7 000 kr

Övriga förvaltningskostnader 2 000 kr 2 000 kr

Främmande tjänster 5 000 kr 10 000 kr 15 000 kr

Redovisningstjänster 28 000 kr 28 000 kr

Kostnader för lönehantering 4 000 kr 4 000 kr 8 000 kr

Bankkostnader 8 000 kr 3 000 kr 11 000 kr

Tillsynsavgifter myndigheter 3 000 kr 3 000 kr

Medlem/föreningsavgifter 1 000 kr 1 000 kr

Gåvor 4 000 kr 4 000 kr

S:a Övriga externa kostnader 218 500 kr 135 500 kr 354 000 kr

Personalkostnader 

Lön Utomhusbaden/P-vakter 450 000 kr 450 000 kr

Löner till huvudtränare 325 000 kr 60 000 kr 385 000 kr

Löner till ledare, tränare 80 000 kr 80 000 kr

Pensionsförsäkringspremie 22 000 kr 22 000 kr

Arbetsgivaravgifter  100 000 kr 70 000 kr 170 000 kr

Särskild löneskatt för pensionskostnader 15 000 kr 15 000 kr

Grupplivförsäkringspremie  4 000 kr 4 000 kr

Utbildning 13 000 kr 2 000 kr 15 000 kr

Sjukvård 5 000 kr 5 000 kr

Övriga personalkostnader  5 000 kr 5 000 kr

S:a Personalkostnader 569 000 kr 582 000 kr 1 151 000 kr

Räntekostnader och liknande poster 

Årets skattekostnad 40 000 kr 40 000 kr

S:a Räntekostnader och liknande poster 0 kr 40 000 kr 40 000 kr

S:a Kostnader 1 737 500 kr 832 500 kr 2 570 000 kr
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Sponsorer 
Föreningen vill rikta ett stort tack till alla sponsorer 

som på olika sätt gett sitt stöd till Wisby Simsällskaps verksamhet!! 

 

 
 

            
 

                                                    
 

                                    

                                          
 

                         
 

  
 

                     

http://www.arribabygg.se/
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Godmans Biluthyrning AB 

 

       
 

 

    
 

      
 

 

                         
 

 

 

 

  

Centralen Fastighetsförvaltning AB 

SKEPPET I VISBY AB 

VISBY BUD OCH FLYGFRAKT 

Ditt lokala budföretag  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxhpHYkM_JAhWD2CwKHd9PBl0QjRwIBw&url=http://www.allabolag.se/5566388194/varumarken&psig=AFQjCNFlF-MtUjK1C6mmFs3Xzh2SyPWsmQ&ust=1449762578409529
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt5d2lk8_JAhVF2CwKHTlvBMcQjRwIBw&url=http://www.hitta.se/ica%2Bn%C3%A4ra%2Bwisborg/visby/xxlPP5U1Gq&bvm=bv.109395566,d.bGg&psig=AFQjCNF5S7LYB2nYdLKbdkKD8zqSuGEq1A&ust=1449763270757202
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwion6u0kdHJAhXMWCwKHX4wB2AQjRwIBw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/enfosweden/pressreleases/forex-bank-valde-enfo-till-it-partner-1104906&psig=AFQjCNGzGk7S8175cKgMXEnBzzWghKDY2A&ust=1449831510029095
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPnqHkks_JAhXK1iwKHS2TDfoQjRwIBw&url=https://plus.google.com/103563636841971977468/about&psig=AFQjCNHGaBUCmDjsbJLmSVoAcfw8pv15GQ&ust=1449763139815782


Verksamhetsbera ttelse 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla behövs! 

Idrott ska vara till för alla barn och ungdomar – oavsett ekonomiska förutsättningar.  

I Wisby Simsällskap finns det massor att göra om du vill hjälpa till i verksamheten. Oavsett vad 

du vill hjälpa till med krävs det inga förkunskaper, bara ett glatt mod och vilja. 

Genom att bidra, med att hjälpa till i föreningen blir du en del av ansvarstagande klubb som mår 

bra och som prioriterar ungas idrottande.  

Prata med någon av tränarna eller någon i styrelsen, du kan också mejla till info@wisbysim.se 

 

Vi hoppas att du som simidrottare och förälder ska känna er välkomna till vår förening! 

  

mailto:info@wisbysim.se
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Slutord 
 

Växtverk, angenäma problem och simhalls kaos! 

”Så har ett år till gått i Wisby Simsällskaps historia, vi börjar närma oss vårt 100-års jubileum 

2022. Min förhoppning är att vi då kan ge ut en bok om våra 100 första år, det blir säkerligen ett 

stort arbete.” 

Så började mitt slutord i förra årets årsberättelse, jag kan med glädje konstatera att arbetet med 

jubileumsboken är igång! Härligt! 

Växtverk, ja det kan man säga att vi har i Wisby Simsällskap, vi är nu så många att vi inte kan ta 

emot alla längre, dels beror det på antalet ledare, dels beror det på att vi inte får plats i 

simhallarna, dels beror det på att simhoppningen/simträningen ”krockar” med varandra, vi kan ju 

inte simma på alla banorna när hoppningen sker och tvärtom och dels beror det på att Roma 

simhall panikstängdes under året p.g.a. av säkerhetsproblem med bassängen (som eventuellt kan 

rasa in). 

Angenäma problem, det har vi också, eftersom vi växer så ställs det även större/högre krav på 

organisationen runt Wisby Simsällskap, vi har under året jobbat med föräldraengagemang och 

försök att starta igång tävlingskommittén, simkommittén och en föräldragrupp. Angenäma 

problem blir också att hitta en verksamhet som håller lika hög kvalité på 3 banor som på 5 banor, 

att kunna kompensera för att vi inte har möjlighet att hoppa från 3.an i Solbergabadet, vi löser det 

hyggligt för närvarande men inte bra. 

Vi är i stort stort behov av en ny och framför allt större simhall i Visby, önskedrömmen vore att 

det byggs en ny simhall i Visby med 10 st 2,5 m breda banor, samt en undervisningsbassäng, plus 

en fullt utbyggd hoppbassäng med möjlighet till syncrohopp från 1:an och 3:an, plattform från 

5:an och 10:an samt en 6 x 25 meters bassäng i Roma. Kommer detta att ske? Knappast! Wisby 

Simsällskap är en viktig faktor att ta hänsyn till i ett nybygge av simhallar på Gotland, det är 

viktigt att vi kommer med kloka och ärliga synpunkter på hur en simarena kan byggas i Visby. 

Självklart kommer vi påverka politiker och Region i denna fråga, vi kan ju hoppas att de lyssnar. 

Våra verksamheter bedrivs med fantastisk glädje och fantastiska ledare det är något vi självklart 

skall fortsätta med framöver och samtidigt slussa in nya ledare i verksamheten. Framgång föder 

framgång och att vi växer kan vara en möjlighet till att en ny simanläggning kan byggas i Visby! 

Vi har även under 2015 flyttat fram våra positioner på alla nivåer och det är superkul såklart och 

något vi självklart skall fortsätta med, men växtvärken känns av och nu måste alla knyta näven i 

fickan och ta nya tag med förhoppningsvis många nya ledare!  

Jag hade kul i Wisby Simsällskap under 2015, jag är övertygad om att jag kommer ha kul 2016 

också! 

Kör på, ha roligt! 

 

Mikael Eriksson 

Chefstränare Wisby Simsällskap 


