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Förord 
Lika glädjefyllt som simåret 2018 började, lika frustrerande slutar året. Vi är en idrottsförening 

med många eldsjälar som 365 dagar om året brinner för att våra gotländska barn ska bli 

simkunniga och för att våra ungdomar ska få ha en hälsosam och meningsfull fritid. Ändå fick vi 

under 2018 kämpa och uppleva oss motarbetade av Region Gotland. Det var något som jag som 

föreningsordförande och ideell ledare inte alls var förberedd på. Som tur var klev Region-

direktören in i dialogen med Tekniska nämnden och vi hittade tillsammans en hanterbar lösning. 

Tänk så bra det blir när man pratar med varandra. 

Det finns såklart också en hel drös fantastiska och magiska återblickar. Det rekordvarma 

semestervädret bidrog till rekordstor glassförsäljning och tack vare många faktorer däribland nya 

samarbeten med t.ex. Tofta Resort och generöst sponsring av Ford Lundins Bil fortsätter 

föreningen ha pengar över när minibussen är fulltankad. Vem som tagit medaljerna under året kan 

ni läsa om när ni bläddrar vidare i årets verksamhetsberättelse. Vi gläds också åt alla tränings-

flitiga ungdomar som haft stora personliga utvecklingar. Missa inte att läsa om Robin Cederqvists 

imponerande simning över engelska kanalen. Jag hoppas att årets verksamhetsberättelse påminner 

om hur roligt vi har och att vi hela tiden även som förening fortsätter att utvecklas. På förenings-

mötet i december 2017 lyfte deltagarna att frågor som utlandsläger, gemenskap, sociala aktiviteter 

och självklart en ny simanläggning var viktiga frågor för 2018. Med dessa frågor som vägvisning 

har styrelsen jobbat under året, vilket ni också kan läsa om på följande sidor. De 60-talet 

simhopparna i föreningen bokstavligen hoppade av glädje när vi invigde den efterlängtade 3-

meters svikten i mars och tillsammans myntade simmarna och simhopparna ett nytt begrepp, 

Simidrottsveckan på Gotland. Att vi tillsammans med region Gotland och andra aktörer erbjöd de 

gotländska sexåringarna kostnadsfri simskola är ytterligare något vi kan vara stolta över. 

Mina år som ordförande har gått fort och jag tror att det beror på att det som initialt för min del 

handlade om slump har gått över till en glädje att få bidra och vara en del av föreningens fina 

gemenskap. Att vara en del av den här föreningen är för mig en stor stolthet eftersom det inte bara 

är ordförandeskapet jag nu lämnar i föreningen. Min föregångare för ordförandeskapet i 

föreningen, Fredrik Persson, skrev i sina sista förord för fem år sedan att ” Den största 

utvecklingen inom verksamheten under året har dock varit att starta simhoppsverksamhet. Fantastiskt 

roligt att se engagerade ideella krafter bygga en verksamhet från noll till hundra på mindre än ett 

år”. Vi har byggt verksamheten sten för sten, till något långsiktigt hållbart. Det har varit en rolig 

resa, en stor glädje att växa tillsammans. Det visar, även om det stundtals varit både utmanande, 

slitigt och tålamodsprövande, hur långt man kan komma bara man vill, kan och vågar. Idag är 

simhoppsverksamheten ett välmående bidrag till föreningens hela verksamhet, ett arv jag är 

oerhört stolt över att lämna ifrån mig. Även simhoppsverksamheten går in i en ny fas. Vi har 

målmedvetet låtit våra äldre hoppare redan från start gå parallellt som ledare med oss vuxna, 

vilket har resulterat i att några av dom idag är mogna att ta över stafettpinnen helt. Jag kommer 

finnas kvar som mentor, krockkudde, mamma och framför allt supporter och heja på er alla 

duktiga utövare och fantastiska ledare.  

Det är med en stor portion ödmjukhet jag vill tacka för förtroendet att fått leda denna fantastiska 

förening. Nu står mitt nya liv för dörren med såväl vemod som glädje i släptåg. Det är med stor 

lust jag tar mig an mitt nya uppdrag inom Svensk Simidrott, där jag som ordförande för 

Breddverksamhetsgruppen ska arbeta med att utveckla Svensk Simhoppnings breddverksamhet. 

Med innerlig värme önskar jag er alla fortsatt lycka till. Kom ihåg glädjen och att ha KUL! 

Lena Johansson 

Ordförande  



Verksamhetsbera ttelse 

 

4 

 

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”. 

 

Amanda Johansson och Matilda Johansson – En bild säger mer än tusen ord… 
Tofta strand sommaren 2018. Två av föreningens duktiga unga ledare inom såväl simskolan som simhoppsskolan. 
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Styrelsen 
Ordförande Lena Johansson 

 
 

 

Vice ordförande Henrik Silfwergård 

Kassör Per Pettersson 

Ledamot Krister Höglund 

Ledamot Elisabeth Holpers 

Ledamot Anna Odenbrand Linder (tom 2018-08) 

 

 

   

Revisor Jesper Wikman, Swevik revision Gotland AB  

Ordförande Årsmöte Kjellåke Nordström 

Valberedning Mats Lyth (sammankallande), Magnus Högberg och Johanna Thomsson. 

 

Simkommitté ordförande Viktoria Sjöberg (tom maj), Milad Nazari (from juni) 

Tävlingskommitté ordförande Per Pettersson 

Sponsorskommitté ordförande Krister Höglund 

Ungdomsrådet 

 

Platsansvarig Utomhusbaden  

Minibussansvarig, Ljudansvarig 

ordförande Matilda Johansson 

 

Pernilla Thuresson 

Tord Thuresson 

 

 

#värdefull förening 

På Årsmötet beslutade vi att bilda ett Ungdomsråd.  

Syftet var att vi vill att föreningens yngre medlemmar ska få 

ett starkt inflytande i föreningen och vår verksamhet samt 

främja gemenskapen mellan de yngre medlemmarna. 

Ungdomsrådet 2018 bestod av Matilda Johansson 

(ordförande), Erika Strömbeck, Jesper Granath, Hedda 

Sköld, Mia Samuelsson, Jack Sjöberg, Emma Persson, 

Alfred Sippmanne, Linnea Mellqvist och Ella Adman. 

   
Ungdomsrådet vid sin första sociala 

aktivitet med paintball i strålande vårsol. 

https://www.facebook.com/hashtag/värdefull?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDesG9QFy86m_PaSqbYP6-IPvufwK0tI0jmgZWEvANLHBzZ9yPoIG291-QP2qJ0d_rXnP27dYgnFMm1&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008825289253&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARATYnWBjBVgI7lBV9DitGcevJzf6bBqI7AW_6u221eWXPJSKIGg8RqNtc7GPhj6ZyG30RrLN9w-VRfy&fref=mentions
https://www.facebook.com/hedda.skold?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDgamubvdKUjnMyhSYL0CopWRCGXBXPHlQ90DyFUp9ftdyKPcesuqztTIX_Y2ik0jS00eueVNMkdQGt&fref=mentions
https://www.facebook.com/hedda.skold?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDgamubvdKUjnMyhSYL0CopWRCGXBXPHlQ90DyFUp9ftdyKPcesuqztTIX_Y2ik0jS00eueVNMkdQGt&fref=mentions
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Styrelsemöten och andra 
föreningsmöten 

Årsmötet genomfördes den 21 mars 2018 i 

Södervärnsskolans matsal. På årsmötet blev vi 

bjudna på matiga pajer till middag av våra fantastiskt 

fina simidrottsungdomar och deras fantastiska ledare. 

Det blev en fantastisk uppslutning och återigen slog 

vi ett nytt rekord för mötesdeltagare. Härligt att se 

resultat av att vi tillsammans jobbat för att öka 

närvaron och stödet på årsmötet.  

 

93 närvarande personer 

2018!. Vågar vi hoppas 

på att nå över 100 

personer på årsmötet 

2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tack för allas engagemang!  

Ett extra stort tack till Pernilla Thuresson som ledde matlagningen med bravur, 

samt till Milad Nazari som hjälpte till att handla all mat! 
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#ÅretsFan – GRATTIS till Årets Fans!  

För andra året i rad på Årsmötet utsågs Årets 

Idrottsföräldrar/supportrar. Årets supporter är tävlingen 

som hyllar alla de föräldrar eller de goda och 

engagerade supportrar som står för en god läktarkultur, 

som stöttar våra simidrottare, sin simidrottsgrupp och 

ställer upp för föreningen i vått och torrt på ett schyst 

sätt! Nu lyftes de verkliga hjältarna fram i ljuset. 

Föräldrarna eller andra supportar prisades. Hur går 

tävlingen till? Jo, det är enkelt. Alla föräldrar i 

respektive grupp var nominerade och det var totalt 34 

ungdomar i Medley, EAB- och Simhoppsgrupp 4 som röstade fram vinnarna av Årets 

Idrottsförälder/supporter!  

Fem ärofyllda medaljer utdelades på Årsmötet 2018. 

Grattis Henrik Silfwergård, Viktoria Sjöberg och 

Erik Solblad som tog hem årets hedersfulla medaljer! 

Vi vill passa på att lyfta fram hur värdefulla ALLA 

föräldrars insatser och närvaro är för våra ungdomar. I 

de fina motiveringarna läser vi att ungdomarna är stolta 

över att ens förälder kollar på träningarna och hur 

betydelsefullt det är att vi som vuxna säger hej till alla. 

Många skriver att dom är tacksamma över att föräldrarna 

skjutsar till träningarna. En ungdom skrev "jag vill rösta 

på min mamma eftersom hon kommer till varje träning". 

Ingen tvekan att ungdomar värdesätter vuxnas närvaro. #Vemvinnernästaår - Det märks att våra 

ungdomar sätter stort värde på de vuxnas närvaro och engagemang. Se till att delta på nästa 

Årsmöte! Kanske är det DU som då blir framröstad till årets Idrottsförälder/supporter! 

På Idrottsgalan Gotland i februari 2019 var Henrik 

Silwergård vårt hopp då han var nominerad som Årets 

Idrottsförälder. 

Tyvärr ingen vinst 

men mycket roligt att 

inte bara våra fina 

idrottares prestationer 

blir 

uppmärksammade. 

 

  

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/åretsfan?source=feed_text
https://www.facebook.com/henrik.silfwergard?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCXgTpwAqeMgpBkRfvZKfOmwadhCQsPd_6xa0BEpWUKQ-y9NASkcd-rb6P8ILWg5S9iGo30kCLku2VK&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009726848381&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDf9395h5cascC1QmHlkkIS1t9RsELwp5xNC8smWZHPJeeaRd74EIVuVK01CBCCxr6hEgTD0_AMH0rd&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/åretsfan?source=feed_text
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7 styrelsemöten har genomförts under året (180124, 180219, 180321, 180418, 180518. 180613, 

181031). Utöver dessa styrelsemöten har styrelsen hittat ett smidigt sätt att hantera olika operativa 

frågor via mail och telefon. Ev. beslut av betydande karaktär har då protokollförts på efterföljande 

styrelsemöte. 

Styrelsen konstaterar att årshjulets aktiviteter snurrat på bra och styrelsen har även under 2018 

haft god hjälp i valet med årets hjärtefrågor genom de åsikter som medlemmarna på Årsmötet 

bidrog med. Styrelse- och föreningsarbetet under 2018 haft följande fokusområden (utan inbördes 

rangordning): 

 ♥ Ny simanläggning 

♥ Utlandsläger 

♥ Fortsatt stabil ekonomi med fokus på ökade intäkter 

♥ Kamratskap/sociala aktiviteter (Ungdomsråd) 

 

 

Utöver det har följande projekt drivits under 2018:  

 Utomhusbaden (Pernilla, Per och Lena) 

 Kostnadsfri simskola för förskolebarn (Pernilla och Lena)  

 Toftaparkeringen (Krister och Per) 

 Prova-på-aktiviteter och simskola Tofta (Lena och Milad) 

 Nytt sponsorsuppdrag under Almedalsveckan (Lena och Anna) 

 Projekt Simidrott – mer för fler, Svenska simförbundet (Lena) 

 

 

 

 

Hela härliga gänget från Wisby Simsällskap på Idrottsgalan 2019. På bilden saknas Elsie och Kjellåke Nordström.  

  

https://www.facebook.com/kjellake.nordstrom.9?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDRc7W0_uJ8nB2pU0kg_RoYUffAydsg0webjzdb75smR5yk6epXp4B9xKqrGCNC6hoD67DvRtSUpG47
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Medlemmar 
Diagrammen visar medlemsantal per 

31 december 2018 respektive 2017. 

Könsfördelningen bland föreningens 

medlemmar är fortsätt jämn, både 

bland medlemmar, ledare och i 

styrelsen. 

 

 

 

Sammankomster 
Antalet samman-

komster och 

deltagartillfällen har 

minskat under 2018, 

vilket bl.a. beror på att 

föreningen haft en 

ökad andel barn yngre 

än 7 år i simskole-

verksamheten framför 

allt under sommaren 

2018. Detta är en 

åldersgrupp där det 

helt saknas ekonomiskt 

statligt och regionalt 

stöd eftersom det s.k. 

LOK-stödet ges för 

åldrarna 7-25 år i 

föreningarna, vilket 

medför att en väldigt 

stor andel av 

föreningens 

medlemmar inte 

räknas in i de 

bidragsberättigade 

sammankomster och 

syns därför inte i 

statistiken. 
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Verksamhet & Organisation 
Simidrott ska vara för alla. Föreningen har en ekonomi i god balans och verksamheten drivs inte i 

något vinstsyfte utan alla pengar ska gå till föreningens verksamhet. Vi bedriver en mycket 

omfattande verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Vi kan erbjuda våra medlemmar 

Vattengympa, Plask & Lek, Morgonbad, Tävlingssim, Vuxensim och Simundervisning, för såväl 

motionssimmare som simmare på elitnivå. Vi har under året dessutom kunnat jobba med 

integration av nyanlända och lärt en massa barn/ungdomar att simma. Det är kul att vi, med våra 

resurser, ändå har kunnat hjälpa till, alla behöver ju kunna simma! Vi har även en populär 

simhoppsverksamhet, med hoppare som redan deltar i Rikstävlingar på fastlandet. För simmarna 

och simhopparna i de äldre grupperna ordnar vi regelbundet andra gemensamma aktiviteter än 

just simidrottsträning, t.ex. matlagning, restaurang- besök och utbyte med andra idrottsföreningar 

samt andra prova-på-idrotter. 

Under 2018 har Milad Nazari varit medlem i Stockholms Simförbunds Simkommitté och Lena 

Johansson har varit medlem i Stockholms Simförbunds Simhoppskommitté. 

 

Julgransförsäljning för WSS 
Föreningen har under många år sålt julgranar, de senaste 

åren vid Badvillan bredvid Solbergabadet. Veckan innan 

jul stod Kjell Thuresson, Elsie och Kjellåke Nordström 

och sålde 

granar. De 85 

granar som 

dom hämtat 

från Ardre/Lau, 

gick åt som 

smör. Ett netto 

på närmare 

8.000:- var ett 

bra tillskott till föreningen. Tack för er värdefulla insats! 

 

 

Minnesord  

I årets verksamhetsberättelse vill vi tillägna några minnesord 

till två uppskattade personer, vilka lade ner mycket tid under 

sina aktiva år i Wisby Simsällskap. Personerna som vi vill 

hedra är Mai och Dan Broddvall. De avled i december 2018 

respektive januari 2019, kort efter varandra. Dan utsågs år 

1993 till Hedersledamot i Wisby Simsällskap Båda hade ett 

stort och varmt hjärta som brann för WSS, mycket tack vare 

deras son, Rickard, som var aktiv simmare i klubben. Deras 

vänskap bestod under alla år, även efter att de bosatte sig på 

fastlandet. Våra varmaste tankar till Rickard med familj.  
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Omdebatterade anläggningsfrågan 
På Gotland saknas allt för många idrottsanläggningar för att vi som ideella föreningar ska kunna 

bidra på allra bästa sätt ur såväl ett fysiskt som psykiskt välmående hos våra gotländska barn, 

ungdomar och vuxna. Wisby SS är en stark och välmående förening med våra 1200 medlemmar i 

åldrarna 5-95 år. Vi brinner för simkunnigheten på ön, en livsnödvändig kunskap som även är 

obligatoriskt i ett skolämne. Vård, omsorg, skola, jobb, miljö, integration, välfärd, ekonomi. 

Självklart många viktiga frågor för våra folkvalda politiker att prioritera mellan. Samtidigt är 

simning en livsnödvändig färdighet att behärska. Dessutom ökar betydelsen av friskvård för alla 

åldrar. Dålig folkhälsa är kostsamt, både för individer och för samhället. Stöter du på en politiker 

i din vardag, ta gärna chansen och fråga hur dom tänker kring vikten av att ha ett fortsatt starkt 

ideellt idrottsengagemang på ön. 

Hösten 2017 fick regionstyrelsen en rapport som handlade om ”ålderstigna badanläggningar i 

behov av underhåll”. Konsultföretaget PreDevo fick på Region Gotlands 

uppdrag att göra en förstudie för ett nytt badhus för att ersätta det 57 år 

gamla Solbergabadet i Visby. I september 2018 presenterades denna 

förstudie, där man föreslår att ett nytt badhus för gotlänningarna bör 

placeras på Visborgsområdet och kommer att kosta 360 miljoner kronor.  

Vi i Wisby SS anser att vi fick stort gehör i att framföra våra behov och vi kände ett seriöst arbete 

med förstudien från ett konsultföretag vi upplevde har mycket stor erfarenhet av simhalls-

utredningar. I förslaget finns bl.a. två 25-metersbassänger, två mindre bassänger med rörlig 

mellanbotten och en familjebassäng med småbarnsavdelning. Anläggningen är dimensionerad 

efter jämförbara projekt i andra kommuner. I dialog med Region Gotland anser vi att förstudien 

ger ett bra underlag för den fortsatta planeringen, där det skulle ges utrymme att diskutera 

huruvida man ska bygga två 25-metersbassänger eller möta upp WSS:s önskemål om en 50-

metersbassäng istället. Hela förstudien finns att läsa på www.gotland.se/badhusforstudie 

Utmaningen ligger nu hos fullmäktige som har sista ordet om en så här stor investering. Under 

2018 deltog Lena och Henrik i ett par olika idrottspolitiska debatter, där simhallsfrågan var det 

populäraste ämnet, straxt följt av friskvård. Som aktiv ordförande från WSS i frågan kring nytt 

”badhus”, följer här min personliga reflektion från dessa debatter, utan att försöka lägga någon 

politisk värdering. Centerpartiet tycker det är viktigast att öppna Romabadet igen. Jag älskade 

också att motionssimma och leka med mina barn på charmiga Romabadet. Hela Gotland ska leva, 

absolut. Men ibland måste man göra ett svårt men modigt val. Att lägga pengar på en död häst 

som dessutom inte uppfyller funktionsbehovet av tillräcklig vattenyta känns för mig som att man 

inte förstår, eller bryr sig om behovet. Detta förstärks dessutom av att partiet valt att inte ha 

dialog med den förening som idag står för 1/3 av alla bassängtiderna på Solbergabadet. Konstig 

prioritering och står inte för något "nytt ledarskap" tycker jag som föreningsordförande. 

Miljöpartiet tycker att placeringsfrågan är viktigast. Hade vi levt på 1200-talet hade nya simhallen 

antagligen legat runt Almedalen. På 1960-talet var Östercentrum ett centralt läge. Men Visby och 

infrastrukturen växer. Busslinjer kan enkelt utökas. Att samla flera idrotter gynnar ett idrottande 

längre upp i åldrarna och kan också öppna upp enorma möjligheter att modernisera det ideella 

ledarskapet. En ny funktionell simhall får inte ens enligt dagens behov inte plats vid Gutavallen. 

Konstigt att placeringsfrågan är viktigare än att hitta miljösmarta lösningar på en anläggning som 

faktiskt kan uppfylla allas behov. Socialdemokraterna gjorde ett seriöst och bra arbete med 

pågående förstudie kring nytt "badhus". Men när man sedan valde att lägga statsbidrag riktade till 

simkunnighet på transporter istället för att använda dessa betydande pengar till just simkunnighet, 

ja då undrar jag om förstudien var seriös eller om den bara var valfläsk.  
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Av sex partier konstaterade vi inför valdagen i september 

2018 att det var fyra partier som i princip omgående ville 

påbörja simhallsprojekt. Moderaterna bjöd även in till två 

dialogmöten där man ville veta hur verkligheten ser ut för 

våra idrottande barn och ungdomar. Nu vet vi ju alla att 

vallöften är en sak och verkligheten en annan men det kändes 

att simhallsfrågan varit det ”hetaste” ämnet. Efter valet 2018 

styrs 

Region 

Gotland av 

Center-

partiet, 

Moder

aterna, 

Libe-

ralerna 

och 

Krist-

demokraterna i minoritet. Det innebär att de behöver stöd 

av minst ett annat parti för att få igenom sin politik. Vi 

håller nu alla tummarna för att vallöftena från de partier som nu faktiskt också fick förtroendet att 

styra inte bara var ett politiskt strategiskt drag inför valåret 2018. Fortsättning följer, skam den 

som ger sig. #idrottengörgotlandstarkare 

 

I mitten av december fick vi besked om att 

Teknikförvaltning reviderat sin plan för filterbyte 

av sandfiltren på Solbergabadet, från fyra veckor 

till sex veckor. Fyra veckor var redan kännbart 

för föreningen då detta var under en period av de 

mest simidrottsträningsintensiva veckorna på 

året, januari och februari. Men med förståelse för 

att vissa underhållsarbeten ändå måste göras i vår 

gamla simhall kunde vi hantera och planera 

verksamheten med lite kreativitet. Men en 

förlängning på ytterligare två veckor hade varit 

en katastrof för vår verksamhet. Efter en intensiv 

och oerhört jobbig dialog lyckades vi få 

Teknikförvaltningen att gå tillbaka till ursprungsplanen på fyra veckor. Denna strid visade sig bli 

den jobbigaste under mina år som ordförande. Förutom hur våra ungdomar hade drabbats rent 

träningsmässigt så hade de ekonomiska 

konsekvenserna blivit gigantiska och satt 

hela föreningens välmående i kris. Tacksam 

och lättat över av att Peter Lindvall och 

Angelica Andersson Fihn på Region Gotland 

visade förståelse och att vi tillsammans 

kunde lösa detta. 

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/idrottengörgotlandstarkare?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Genomförd verksamhet 
Årets nyhet 

Årets nyhet i föreningens uppdrag på Tofta var att vi v28 måndag till fredag kostnadsfritt körde 

olika prova-på-aktiviteter i poolen på Tofta. Först ut var Simhopp. Tack till Matilda Johansson 

och Amanda Johansson som ställde upp som instruktörer 

tillsammans med Lena Johansson. Under veckan kunde 

gästerna även prova på vattenpolo och bli coachade i de olika 

simsätten av Milad Nazari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nässen från Tofta utmanade Sofie 

Kleberg från WSS på en simtävling. Helt 

underbart att se deras insats!! 

 

 

 

 

 
Boll, vatten och lek! Sommarens prova-på-aktiviteter i 

full gång på Tofta Beach Club. 

Kostnadsfri 

simskola v29-31 på 

Tofta Beach Club 

med fantastiska 

Sofie Kleberg 

https://www.facebook.com/matilda.johansson.14473?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD_EHU9zv_QrLsO750muoht_TzESNeTPDHnWXtIVeTngNYzAbAiJQvc6Pi9dwHH-hisFo2-T8hCv9VM&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/sofie.kleberg.3?__tn__=K-R&eid=ARBpwooHZqY1yC1R0VjU_96qddF70JB-GgcIXkobinml4Q-KQF-Pl-mIjEEniB0CrsXABByO-p2Wx5iV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIwe_sd2WHZ82VlDRo2Lz7eGAgTf46eOn_RERaqhpBjtSshf2xubBUGxy33cWEe2fM6iD3bTCskOnt67x2hXlXqckGDmE4RXJfte6elzNaasOaB5eUDAX8h1NyUd-78qr3nfwkecpmCdAV6fUb3g5D66__wMKWU3LNDsyFQmElKE7j6VCAe15TyNUNZgVaNPYCi2nesjd0RgGxfJJhGxC10g3B_yKQJqywWw-5EkxXICV0oaGUdGbbmBKd1TnDOujyh72ch_rbhzvVZuXutpv5Uq4_W0sIHTB1upxgDBaK_PVeFBsqGLkZNE9xBK56VGhAZcmXzLNFsx7NUQ
https://www.facebook.com/sofie.kleberg.3?__tn__=K-R&eid=ARBpwooHZqY1yC1R0VjU_96qddF70JB-GgcIXkobinml4Q-KQF-Pl-mIjEEniB0CrsXABByO-p2Wx5iV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIwe_sd2WHZ82VlDRo2Lz7eGAgTf46eOn_RERaqhpBjtSshf2xubBUGxy33cWEe2fM6iD3bTCskOnt67x2hXlXqckGDmE4RXJfte6elzNaasOaB5eUDAX8h1NyUd-78qr3nfwkecpmCdAV6fUb3g5D66__wMKWU3LNDsyFQmElKE7j6VCAe15TyNUNZgVaNPYCi2nesjd0RgGxfJJhGxC10g3B_yKQJqywWw-5EkxXICV0oaGUdGbbmBKd1TnDOujyh72ch_rbhzvVZuXutpv5Uq4_W0sIHTB1upxgDBaK_PVeFBsqGLkZNE9xBK56VGhAZcmXzLNFsx7NUQ
https://www.facebook.com/sofie.kleberg.3?__tn__=K-R&eid=ARBpwooHZqY1yC1R0VjU_96qddF70JB-GgcIXkobinml4Q-KQF-Pl-mIjEEniB0CrsXABByO-p2Wx5iV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIwe_sd2WHZ82VlDRo2Lz7eGAgTf46eOn_RERaqhpBjtSshf2xubBUGxy33cWEe2fM6iD3bTCskOnt67x2hXlXqckGDmE4RXJfte6elzNaasOaB5eUDAX8h1NyUd-78qr3nfwkecpmCdAV6fUb3g5D66__wMKWU3LNDsyFQmElKE7j6VCAe15TyNUNZgVaNPYCi2nesjd0RgGxfJJhGxC10g3B_yKQJqywWw-5EkxXICV0oaGUdGbbmBKd1TnDOujyh72ch_rbhzvVZuXutpv5Uq4_W0sIHTB1upxgDBaK_PVeFBsqGLkZNE9xBK56VGhAZcmXzLNFsx7NUQ
https://www.facebook.com/sofie.kleberg.3?__tn__=K-R&eid=ARBpwooHZqY1yC1R0VjU_96qddF70JB-GgcIXkobinml4Q-KQF-Pl-mIjEEniB0CrsXABByO-p2Wx5iV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIwe_sd2WHZ82VlDRo2Lz7eGAgTf46eOn_RERaqhpBjtSshf2xubBUGxy33cWEe2fM6iD3bTCskOnt67x2hXlXqckGDmE4RXJfte6elzNaasOaB5eUDAX8h1NyUd-78qr3nfwkecpmCdAV6fUb3g5D66__wMKWU3LNDsyFQmElKE7j6VCAe15TyNUNZgVaNPYCi2nesjd0RgGxfJJhGxC10g3B_yKQJqywWw-5EkxXICV0oaGUdGbbmBKd1TnDOujyh72ch_rbhzvVZuXutpv5Uq4_W0sIHTB1upxgDBaK_PVeFBsqGLkZNE9xBK56VGhAZcmXzLNFsx7NUQ
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Det kändes på riktigt som att jag skulle dö 

I juli simmande Robin Cederqvist som sjätte svensk någonsin över 

den engelska kanalen. Robin säger själv att han lyckades med 

bedriften tack vare intensiv support från sin bror Daniel och starka 

viljekrafter. Sträckan är 32 kilometer lång om man lyckas ta kortaste 

vägen mellan den engelska kusten och Frankrike. Siktet var inställt 

på att simma distansen på mellan tio och elva timmar. När Robin 

kommit halvvägs över till Frankrike så började problemen. I det 

knappt 17 gradiga vattnet simmande han in i ett fält med bränn-

maneter som han brände hela kroppen och ansiktet på. Totalt 

simmande Robin  cirka 55 kilometer bland strömmar, brännmaneter, 

dimma,  meterhöga vågor, hallucinationer och hypotermiproblem. 

Robin berättar att den sista kilometern tog två timmar för honom att 

simma. Den totala tiden blev 16 timmar och 51 minuter. 

Självklart är vi i Wisby SS väldigt stolta över Robins och hans 

bedrift och det ville vi så klart också fira. Redan när Robin 

mörbultad klev av båten vid midnatt blev det kramar och 

föreningen överräckte chips av alla de sorter som kunde hittas. 

Vi kunde konstatera att han mådde bra men hade en hel del 

sviter efter ansträngningen. Både simning och 

motorcykelåkning får avvakta ett tag och istället får det bli 

soffan och chipslådan 

en vecka framåt.  

Någon vecka senare blev det överraskningsfest för Robin. 

Vi var många som ville höra om hans äventyr . Robin har 

dessutom blivit vald till årets manliga kompis i föreningen 

de senaste nio åren i rad. Jag som ordförande är otroligt 

stolt och glad att vi har en sådan härlig förebild som Robin 

i vår förening. Tack till Pernilla och Tord Turesson för 

värdskapet på 

överraskningsfesten 

och tack till Milad 

Nazari och Henrik 

Silfwergård som fixade 

maten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/robin.cederqvist.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAksINc_OJ7LOez8J_DwqGswJhihM96YNzL883Xn5meIRy-YqlBUMhMntRZGOljzYi8hXp2XcOUFdjd&fref=mentions
https://www.facebook.com/robin.cederqvist.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAksINc_OJ7LOez8J_DwqGswJhihM96YNzL883Xn5meIRy-YqlBUMhMntRZGOljzYi8hXp2XcOUFdjd&fref=mentions
https://www.facebook.com/pernilla.thuresson.3?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBFA2N0itEevN3nIaw69YQrO_Ctx7eCOPBH3dVO4NxlQAG8zJ8pm82ZWWM_dM8uYBOBON2yLQ45UFyp&fref=mentions
https://www.facebook.com/tord.turesson?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA9T8c_GB6PBcrH_dK5NY5tER41niLREV_9zo6eeg7OFAS2XhsCdsxh72EYfH39xJm05at_Qf3RnG-7&fref=mentions
https://www.facebook.com/milad.nazari?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD3sUSzYUo8ddLgsOhC9a9Olh_h3o9uFgU-dDo5ytNhhCDImmJqXRQ2eI6pwLcbWjYew0ERXmBVau7P&fref=mentions
https://www.facebook.com/milad.nazari?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD3sUSzYUo8ddLgsOhC9a9Olh_h3o9uFgU-dDo5ytNhhCDImmJqXRQ2eI6pwLcbWjYew0ERXmBVau7P&fref=mentions
https://www.facebook.com/henrik.silfwergard?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBeF1zDrn3nOBTPnCAI-ljFVSkWAHD7jbuB7TqoAzxuuF7jvPJXa00TbuiZ5MIXlzzoh2XWLrQ5Kphm&fref=mentions
https://www.facebook.com/henrik.silfwergard?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBeF1zDrn3nOBTPnCAI-ljFVSkWAHD7jbuB7TqoAzxuuF7jvPJXa00TbuiZ5MIXlzzoh2XWLrQ5Kphm&fref=mentions
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Utlandsläger 
När vi frågat ungdomarna i föreningen vad dom allra mest önskar att vi ska satsa på att arbeta 

framåt med i verksamhetstutvecklingen hamnar ny simhall alltid först. Som god tvåa har de 

senaste åren en längtan efter att genomföra ett utlandsläger placerat sig. Därför var det roligt att vi 

2018 fick möjligheten att låta den drömmen gå i uppfyllelse för 14 simungdomar och två ledare. 

Resan mot spanska byn Torremolinos via Malaga startade söndagen den 28 oktober. Resan 

startade med en gungande båt, försening på pendeln men väl på Arlanda fick vi mat från Tacobar 

i magen.  

Sedan hade gänget sex hela fantastiska träningsdagar med 

simträningspass både på för- och eftermiddagarna, 

blandat med gympass och egentid. Torremolinos var en 

fattig fiskeby innan turismen hittade dit i början på 1960-

talet. Orten utvecklades senare till det första resmålet på 

Costa del Sol och har kommit att bli en klassisk 

charterturistort. Torremolinos är en av Spaniens äldsta 

och mest välbesökta turistorter och orten har en bred 

strand och ett stort 

utbud av restauranger. 

Anläggningen har en mycket 

fin 50-meters uppvärmd 

utomhusbassäng samt en 50-

meters 

inomhusbassäng. 

När vi var framme strax 

efter tolv på kvällen  

blev vi överraskade med kvällsmat. 

 

 

 

 

 

Väntan på att få boarda ett försenat 

flyg. Inte den bästa starten men det 

blev bättre. 

Första passet var kort och 

lugnt. Väldigt fin pool. 

"Detta är min nya favorit 

pool" – Mia Samuelsson 
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Under eftermiddagspasset på 

onsdagen skulle de simma så 

långt de kunde på 45 min. Vi 

hade en samling på kvällen 

där de fick reda på resultaten. 

(I snitt 3 km) 

 

 

 

 

 

På fredag eftermiddag hade vi strandhäng som 

aktivitet. Ungdomarna vågade bada även fast det inte 

syns på bilderna. 

Lägret avslutades 

med roliga tävlingar, 

idioten, 19 grader i 

luften, blå himmel 

och sol! 

Resan hem var lång och sorglig men ungdomarna 

tyckte det var skönt att äta svensk mat igen. 

 

 

Det regnade en del under resan men det 

var bara tränarna som klagade över det. 
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Idrottens Dag 
Idrottens dag i Almedalen 

Onsdagen den 4 juli arrangerades Idrottens dag 

i Almedalen. Fullt av liv bland på prova på-

aktiviteterna där alla barn får chansen att hitta 

sin idrott. En fantastisk idrottsdag!  
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Simning – Genomförd verksamhet 
Simning – Tävlingssimning 

UGP-2 27-28 jan 

Godmorgon säger vi från Torvalla.  

Samtliga simmare pigga och sugna på att tävla . Då kör 

vi igång vårsäsongen "på riktigt". 

Prisutdelning 200 bröstsim 

Pass 1 avklarat. Bra prestationer från 

samtliga! Det var väldigt jämnt mellan 

tjejerna, 200 frisim var det endast en 

skillnad på 0,6 sek på Nella, Ella och 

Mia. 100 bröstsim fick Mia och Nella 

exakt samma tid på 1:29,17. 

Vi hade en intern tävling mellan 

bussarna. De som får flest nya 

personliga rekord behöver inte ta upp linorna och flaggorna under februari månad.  
 

Efter pass 1 st0od det: Henriks buss 62% nya personliga rekord Milads buss 57% nya personliga rekord 

 

 

4 WSSare i samma heat på 100 bröstsim herrar 

 

 

Vi rundar av med en bild från favoritpizzerian med 

eftermiddagens 

medaljörer. 
Interna tävlingen 

också avgjord 

vilket innebär att Ella, Mia, Nella och Jack slipper linor 

och flaggor i februari. Tack för härliga insatser på samtliga 

trots nertränade och dålig luft i hallen. 
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Nya Vinterneptuniaden 3-4 feb 

 

Insimmet är igång för nya Neptuniaden gänget 

 

 

Jesper 

Granath 

under 

minuten, på 

riktigt! 

59,31 på 

långbana,1

00 fritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kort sammanfattning för nya vinterneptuniaden.  

Pass ett var de flesta lite sega och hade inte riktigt 

kommit igång, andra passet började det tävlas på riktigt, 

tredje passet blev de bästa prestationerna och på pass 4 

fick långdistansarna skina. 

Over all var det en bra första långbanetävling för 

säsongen! 

  

 

 

 

1:17,33 på 100 bröstsim i långbana 

för Elias Lyth Vilket innebär sum-

sim riks i sommar för Elias! Grattis! 
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Totalhälsan gym 

Från och med januari 2018 har WSS simmarna fått träna på gymmet i Totalhälsan. 

Då utrustningen i gymmet passar våran 

träning blir det mycket bättre kvalitet på 

gymträningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till Krister Höglund som har ordnat detta 

samt fixat frukost till 

simmarna varje 

morgonträning på 

gymmet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Det syns tydligt att Walters styrka 

sitter i frillan (Jespers styrka sitter 

i hans nya pannband) 
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Hinderbana i Hemse och filmkväll i Träkumla Bygdegård 

 

 

 

 

 

 

Självklart kunde vi inte låta bli att köra en tävling 

på hinderbanan. Bra kämpat av alla och stort 

grattis till Karl över slutstriden med vääääldigt 

tävlingsinriktade Milad om förstaplatsen. 

Vem vann sista hinderbanekampen? Vem är gladast av 

Lena och Milad? Det som händer i Hemse, stannar i 

Hemse...  

 

Jätteroligt att hänga med våra aktiva 

simidrottare. Lena glömde 

duschtvålen hemma, men inga 

problem med många generösa 

tonårstjejer. Hon luktar nu blåbär, choklad eller 

bubbelgum (avslöjar inte vilken). 

   

Team-

building i 

Stenkumla 

bygdegård 

med pizza, 

filmvisning 

och 

popcorn. 

Stort tack 

till Pernilla 

Thuresson 

och Tord 

Turesson 

för att ni 

fixade 

kvällens 

aktivitet! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/milad.nazari?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC-N556VZQnU0_zgoJcy0xBe66T4ysYUNtvJIDGIEbyQMWgGg_s-kjZdQKmintpgwb3W8Qc4bz8h1nr&fref=mentions
https://www.facebook.com/pernilla.thuresson.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD4VzB6so6zxjLpsjWS4H9hlLEXvy7MTKlsQEc-N0G_He4YqJOhIJ09R_LRQhm4F9j2u2uDNZiY8pW-&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/pernilla.thuresson.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD4VzB6so6zxjLpsjWS4H9hlLEXvy7MTKlsQEc-N0G_He4YqJOhIJ09R_LRQhm4F9j2u2uDNZiY8pW-&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/tord.turesson?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD2ucL6-pJ3jiJxIFXEdQqwtFOhLbxD_FAQpdEEPB8rUTxFS7UBW-LsNI_vp65tb4qvv03Z1F7Gn8Sn&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/tord.turesson?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD2ucL6-pJ3jiJxIFXEdQqwtFOhLbxD_FAQpdEEPB8rUTxFS7UBW-LsNI_vp65tb4qvv03Z1F7Gn8Sn&dti=127944067234714&hc_location=group


Verksamhetsbera ttelse 

 

22 

 

Masters SM 23-25 mars 

 

 

 

Robin: Guld, 

Tord: Guld och 

Fredrik: Brons 

 

 

 

Robin 1:12.22 

på 100 bröstsim. Han är inte så nöjd med tiden. Dock 

silver. Han kände sig hedrad att ha nyblivne svenske 

rekordhållaren Viktor som tidtagare. 

 

 

Wisby Sim Lördag Morgon 24 mars 

Gomorron säger vi från Wisby lördag morgon.  

Klart för start på  

800 frisim.  

 

Prova på simhopp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EAB simmarna fick pröva på 

simhoppsträning. Det var tufft men kul och 

som tur var gick de därifrån skadefria 
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Vilunda Knatte 24-25 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

På badet och värmer upp och försöker få lite 

vatten på sig vid insimmet. Vi är inte ensamma 

här idag… 

Glada och härliga simmare hälsar 

från Upplands Väsby.  

Alla simmade och kämpade 

toppenbra hela gårdagen 

 

 

Plaketter till 

Emma 4:a på 

400 frisim på 

tiden 5:46.70 

och Malte 5:a 

på 25 fjäril 

på tiden 

18.63. 

Snyggt 

simmat av de 

båda 

Eftermiddagen spenderades på 

Riksidrottsmuseet. Vi tog del av en 

utställning om idrott förr i tiden och 

genomförde sedan en femkamp där 

tjejerna blev segrare. Lek och olika 

tester blev det också. 
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Träningsläger Medley 

 

Träningslägret är igång! Först simning och sedan lagade 

simmarna lunch, spagetti och köttfärssås. 

 

 

 

Träningen 

på simlägret 

fortsatte 

med land 

träning, 

styrka och 

löpning i 

P18 spåret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spökhistoria, besök på avrättningsplatsen och lite utelek 

i det fina vädret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Annorlunda träning på kortsidan. 
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Paintball 

KUL eftermiddag med 

teambuilding i utmanande 

social aktivitet för simmarna i 

EAB och ME samt de äldre 

simhopparna. Fyra timmar 

kändes som en timme. 

Dunderpaketet med 500 skott 

för varje 40 deltagare gav en 

hel del blåmärken men också 

många skratt. Grattis RÖDA 

laget till jordskredsvinsten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt att se vem som är vem   

 

 

Det blev totalt tre omgångar med Conquest spel. Stort tack till Lummelunda Paintball för det 

fantastiska bild- och videomaterial ni fixade åt oss! Det blev ett gediget fotoalbum på över 200 

bilder som bl.a. finns i följande länkar (fler länkar finns på Facebook WSS Bubbelgruppen): 

https://photos.app.goo.gl/GnKcRGwwRNEanJ772 

https//www.youtube.com/playlist?list=PLYIW3YtoXGOJNoIJD-6WRQxUPViWV4A 
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Vårsimiaden Distrikt 5-6 maj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neptuniaden 12-13 maj 

Godmorgon från ett soligt 

Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grattis Anton Höglund på 

sum-sim kvalet på 200 

medley! Med tiden 2:35,38 

kvalade han in med 14 

hundradelars marginal 

Samt med tiden 1:00,94 

kvalade han även in på 100 

frisim till sum-sim. 
 

Grattis Elias 

Lyth som kvalade 

på sin 3e sträcka 

till sum-sim. 

200 bröstsim med 

tiden 2:44,50! 

 

Grattis Jack Sjöberg till tiden 1:19,18 på 

100 br, även detta är ett sum-sim kval! 

Pepp innan dagens första pass på 

vårsimiaden. 
Väldigt bra prestationer av samtliga! 

Emma, Ella, Mia och Jack blev kvalade till 

Regionsfinalen. 

https://www.facebook.com/anton.hoglund.5?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDRLT830SxtKy8xJVJ-X8PA-BzaG9RCB0h8gz2RR-UdukBxCQlEggM-M11tHvfeFrERq5hbeZF1En3I&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/elias.lyth?fref=gs&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBxWLkWscBD-Fo-rzNtMpOZEJtRuZgeporbL0kimxxffQAYoB9FIlV5jpDZJ2z7_Hw08XWZGMDG_ZiA&dti=127944067234714&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/elias.lyth?fref=gs&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBxWLkWscBD-Fo-rzNtMpOZEJtRuZgeporbL0kimxxffQAYoB9FIlV5jpDZJ2z7_Hw08XWZGMDG_ZiA&dti=127944067234714&hc_location=group_dialog
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Vårsimiaden Regions final 19-20 maj 

 

Gymnastik träning för 

EAB och Medley 
En rolig och fartfylld kväll med 

mycket nytt att prova på. Alla 

jobbade på bra! 

Stort tack till Ann-Sofie Lyth 

som ordnade detta! 
 

 

 

 

 

 
Godmorgon från 

Åkeshov! 

 

Sista passet på vårsimiaden final 

tog slut rätt snabbt för oss så vi har 

varit på Bounce och hoppat, sedan 

Mälarhöjdsbadet och har det lite 

härligt i väntan på färjan. 
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Scandic Swim 2018 

 

 

 

 

 

  

Det har varit jättebra stämning i simhallen hela helgen, roligt och att se hur alla simmare hejar 

på varann! Totalt 118 Scandic-swim simmare, varav 86 från fastlandet, samt ett 20-tal 

medföljande tränare och föräldrar. Dessutom lyckades vi med kort varsel ta emot 41 Simiaden 

simmare med 11 medföljande tränare. Ett stort tack till alla som har ställt upp och hjälpt till så 

att vi har kunnat arrangera tävlingen, det har varit väldigt uppskattat av alla klubbar! 

 

118 deltagare, 9 klubbar och en fantastisk helg! 

En kort summering av Scandic Swim för WSS;  

pass 1 var alla väldigt taggade och det blev många 

fina prestationer. Pass 2 tappade vi lite fokus och 

prestationerna blev inte lika bra som på morgonen 

men ändå rätt bra. Pass 3 var det fantastiska 

prestationer från samtliga WSSare! 
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Sum-Sim (50m) 27 juni – 1 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Resultaten blev inte riktigt som vi ville men vi hade 

en väldigt solig och rolig helg! 

Scandic Swim 2018  
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Terminsavslutning på Melonen 

Grillkväll med uppskattad och rolig 3-kamp som arrangerades av Ungdomsrådet 
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Under den rekordvarma sommaren hade vi lite 

underhållsträning 

på Melonenbadet 

för de som inte 

kunde hålla sig 

borta från poolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten drar igång med den sedan 2013 årligen 

återkommande minnestävlingen Peter Aps Swim på 

Solbergabadet. Peter skulle verkligen ha gillat att så pass 

många ungdomar är 

på G. Artikel från 

Gotlands tidningar. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk4pWv-_TgAhXK4KYKHQltA_oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nackahus2.com/senaste-nytt/sommaren-2018&psig=AOvVaw2mybkbyMPvgL1jwXY_OjM5&ust=1552217580224558
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Arena Cup 

 

 

UGP-1 

Bra prestationer och 

mycket skratt på 

Eriksdalsbadet. 

 

Efter lunchen gick vi en 

promenad längs vattnet 

 

 

 

  

 
Samling på hotellet kvällen innan höstens 

första fastlandstävling. 

 

 

 

 

 

 
Lunch på favorit stället Bläcktorns 

källarn. 

 

 
Jesper försöker varva ner efter 

sitt lopp 

Ganska trångt på insimmet. 

Om alla som var anmälda på 100 fritt på 

förmiddagen kör samtidigt så blir de ca 50 

per bana. Så de har 1m bana per simmare 
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Sum-Sim (25m) Region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstsimiaden 

 

 

 

 

 

  

 

Samling innan insimmet. 

En jätterolig helg i 

Eriksdalsbadet under 

höstsimiaden. 

Mycket bra prestationer, 

många medaljer och extra 

roligt med brons på äldsta 

tjejernas medleylagkapp! 

 

Med tiden 2:20,87 på 200 

fjärilsim låg Jesper 

Granath lite över pers men 

det räckte för en finalplats! 

Grattis Jesper! 

 

Med tiden 2:32,68 på 

200 bröstsim fick Elias 

Lyth en bronsmedalj i 

Stockholmsregionen 

och 4 bästa tid i sin 

åldersklass i Sverige. 

Grattis Elias! 

 

Med tiden 1:15,76 på 

100 bröstsim kvalade 

Jack Sjöberg in till 

finalen! Grattis Jack! 
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Gotlandsmästerskapen 

Lucia och värdiga vinnare på #Gotlandsmästerskap 2018 - årets bästa och roligaste simidrottsdag 

Sedan tre år 

tillbaka arrangeras 

både simning och 

simhopp på 

Gotlandsmäster-

skapen. Samma 

dag har föreningen 

även sitt 

traditionsenliga 

Luciafirande på 

Solbergabadet. 

Firandet börjar 

med utdelning av 

klubbens olika 

priser och därefter 

avslutas dagen 

med Luciatåg. 

 

Gotlandsmäster-

skapen är 

måltävlingen för 

många av 

tävlingssimmarna i 

WSS. Jättebra 

prestationer från 

samtliga deltagare, 

många nya 

personliga rekord 

och mycket skratt 

och glädje! För 

simhopparna är 

Gotlandsmäster-

skapet kombinerad 

med något som 

kallas "Riks-

tävling". En 

Rikstävling är en 

tävling bestående 

av tre deltävlingar, 

där vi på Gotland 

alltså arrangerar 

den första deltävlingen på hemmaplan. Alla resultat läggs in i en databas och på så sätt blir det en 

gemensam tävling för hela Sverige, där de främsta hopparna får möjlighet att delta i en riksfinal 

som avgörs i april 2019 i Karlskoga. 
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Årets lill-lucia var simhopparen Vilda Falke. 

2018 års lucia var Matilda Johansson som varit med i föreningens verksamhet i 10 år, som 

simmare, simhoppare och ledare för både simskolor och simhoppsskolor.  
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Sum-Sim (25m) riksfinal 

 

 

 

 

 

 

Utmanaren 

 

 

 

 

 

  

 

 

Först ut var Jesper med 

200 fjärilsim. Med tiden 

2:16,14 slog han sitt 

personliga rekord med 

2,07 sek, hamnade på 16e 

plats (klättrade 4 

positioner) och kvalade in 

till sum-sim i sommar. 

Lite senare på samma pass 

simmade Jack 100 

bröstsim. 

Han gjorde tiden 1:14,71 

vilket var ett nytt 

personligt rekord med 

1,05 sek. 

Med den tiden hamnade 

Jack på 12e plats och tog 

hem ett poäng till klubben. 

Sist ut var Elias med 

sträckan 200 bröstsim. 

Med tiden 2:28,08 slog 

han sitt personliga rekord 

med 4,60 sek och tog 

hem en bronsmedalj! 

 

 

Utmanaren är en tävlingsform som Svenska simförbundet 

har tagit fram för att frambringa glädje i att tävla. Där man 

tävlar mot sina tidigare personliga rekord för att nå kraven 

för en pokal. 

Vi införde utmanaren vid slutet av hösten 2017 och resultatet 

under 2018 har blivit att många fler vill tävla samt att den 

nervositet som vanligtvis är kopplat med tävling har blivit 

mindre.  
Första Utmanarepokalerna utdelade! 

Grattis Malte och Alva! 
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Simning - Plask & Lek/Simskolor 
Intresset för simning är stort och det höga trycket på simkunnighet har fortsatt även under 2018. 

Wisby Simsällskap har som en av sina huvudinriktningar att erbjuda simundervisning till alla. 

Simundervisningen i Wisby SS är en del av Svensk Simidrott och vår simskoleverksamhet följer 

Svenska Simförbundets utvecklingstrappa "Simlinjen". Simlinjen bygger på forskningsbaserad 

pedagogik vilket bidrar till att vi kan erbjuda simundervisning med en hög kvalitet När du väljer 

Wisby SS för simundervisning till ditt barn får du en förening med lång erfarenhet och gedigen 

kunskap om simundervisning. Genom målrelaterade lekar och övningar och utifrån barnets egna 

förutsättningar lär vi ut vattenvana och grunderna i de olika simsätten.  

 

Under 2018 har föreningen haft 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.  

 

Dessutom genomfördes nybörjarkurser inom sommarsimskolan samt gratis sommarsimskola 

riktad till alla gotländska barn i förskoleklass. Vi är extra glada att vi sommaren 2018 fick 

möjlighet att göra ytterligare en insats för simkunnigheteten i nära samarbete med regionen. 

Målet var att tidigt ge barnen vattenvana för att underlätta framtida simundervisning i skolan. 
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Våravslutning Plask & Lek/Simskolor 

I traditionsenligt soligt och skönt väder avslutade 

s vårterminen 2016 för de yngre simmarna och  

simhopparna  
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Simhopp 
Bakgrund 

Simhopp är en sport som är en blandning av estetik samt extremsport. Trots det är simhoppning 

en sport som passar alla, såväl unga som äldre. Det du behöver kunna är att simma, en del 

vattenvana, ha vilja och mod. I simhoppsträningen ingår koordinations och teknikövningar både 

på land och i vatten. Landträning är viktig och en absolut förutsättning för att sedan lyckas med 

hoppen i vattnet. 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.  

Fokusområden 2018 

Wisby Simsällskap arbetar enligt Svensk Simhoppslinje. Under 2018 har vi främst fokuserat på 

att säkra upp nästa generations simhoppsledare och tränare. Våra äldsta simhoppare som varit 

med sedan vår simhoppsverksamhet startade har under hösten 2018 tagit över tränaransvaret för 

våra simhoppsgrupper. Under 2018 hade Wisby Simsällskap sex simhoppsgrupper bestående av 

totalt närmare 60 simhoppare i åldrarna 7-52 år. 

#idrottpåbarnensvillkor 

Vad gör vi i WSS när det är strålande väder? Jo vi låter så klart 

ungdomarna välja vad dom vill göra på dagens landträning. Simhopparna i 

de två äldsta grupperna valde att samarbeta och göra en hinderbana med 

simhoppsövningar utomhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/idrottpåbarnensvillkor?source=feed_text&epa=HASHTAG


Verksamhetsbera ttelse 

 

40 

 

 

  

 

 

Nybörjargruppen (vit) har fokuserat på grunderna i simhopp. Den 

rosa gruppen har fokuserat på simhoppshållning och rotation. 

Grön grupp har fokuserat på kraftfullt iväghopp. Orange grupp 

har fokuserat på att få ihop en hel tävlingsserie, s.k. E-serie och 

D-serie och att få upp E-serien på 3m. De har även fokuserat på 

att få till stabila godkända resultat i sina respektive hoppserier. 

Flera hoppare har fokuserat på stabila godkända resultat i sina 

respektive hoppserier samt utöka med fler hopp.  

Fredagen 16 mars 2018 återinvigdes 3-meterssvikten på 

Solbergabadet. De första 100 hopparna fick ett unikt numrerat 

diplom. 3m-svikten har bidragit till att Orange simhoppsgrupp för 

första gången kunnat tävla från 3m. Invigningen av 

Solbergabadets nya 3 metersvikt var efterlängtad!  

Matilda Johansson fick äran att 

vara allra första hoppare på nya 3-

meterssvikten. Både hon och Erika 

Strömbeck valde att göra Tyska 

hoppet som sitt första hopp.  

Tack Tobias Jakobsson för foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med fanfar, bubbel 

och glädje fick 

Erika Strömbeck 

äran att klippa 

invigningsbandet 

2,5 timmes invigningshoppning var inte 

tillräckligt för vissa ungdomar som 

fortsatt med 2,5 timmars kvällshoppning 

på den efterlängtade 3-meterssvikten. 

#älskasimhopp 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC-2z9vlft21Qdwl5WsXpcTTeYEvrnDAOcKgQxkWC5AbOSwGUCZ79LOMNVrIeGZ2dukY2DP6z0x71mM&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC-2z9vlft21Qdwl5WsXpcTTeYEvrnDAOcKgQxkWC5AbOSwGUCZ79LOMNVrIeGZ2dukY2DP6z0x71mM&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/tobias.jakobsson.7?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAb5gP9zsEcpu_Fsc6a7cYY7IUdlBj2H3pFK4xZLGTfRWpEL5T1tD-naZRdow7uILKCVM3eh9V8WEqT&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/älskasimhopp?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Tack föreningens alla duktiga ledare som tar hand om 

våra härliga barngrupper. 

För samtliga grupper använder vi lekfull träning för att 

lära de tekniska grunderna och nå de olika gruppernas 

mål. Varje hoppare ska få utvecklas i sin egen takt efter 

stegrad märkesnivå enligt Svensk simhoppslinje och man 

tränar i en grupp där alla nått ungefär lika långt.  

Det krävs mycket träning för att lära sig de grunder och 

den kroppskontroll som krävs för att klara de lite svårare 

hoppen. Denna grundträning är något som sedan följer 

hopparen genom hela dess simhoppskarriär.  

Locka fler simidrottare 

Utöver prova-på-tillfällen i simhopp 

vid terminsstart för barn och 

ungdomar har vi löpande haft prova-

på-tillfällen för vuxna under 

ordinarie träningstid, samt ett prova-på-tillfälle för en mellanstadieklass från Norrbackaskolan. 

 

Masters 

Mastersgruppen i simhopp har under 2018 vuxit och fördubblat antalet vuxna 

utövare. Mastersgruppen har fokuserat på att utöka sin hoppserie med fler och 

svårare hopp.  

Mastersgruppen fick under året besök av Sportspanarna som  

provade på simhopp. Besöket resulterade i en fin artikel om 

simhopp på Hela Gotland 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212402876079295&set=gm.1933547993340970&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212402876079295&set=gm.1933547993340970&type=3&ifg=1
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Världens bästa fredag! Delar ur Mastersgruppen för simhopp fick 

en extra insatt utvecklande och lärorik extraträning med Simon 

Ringborg från SK Neptun Simhopp när han besökte oss som 

gästtränare en helg för 

ledarutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simhopp erbjuder lekfulla träningar även för vuxna. 
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Breddläger för ungdomar på Gotland 

Midsommarveckan stod Wisby SS för första gången som 

värd för ett breddläger i simhopp för över 60 deltagare. 

Då det var första året lägret arrangerades valde vi att rikta 

oss till klubbarna i Stockholms simförbund, där vi också 

ingår. Direkt efter lägret avslutades fick vi förfrågningar 

från fyra andra klubbar runt om i landet om nästa års 

läger. Behöver nog större simhall för att få plats. 

Ett megastort tack till SISU/Gotlands Idrottsförbund, 

Destination Gotland, Joda Bar & Kök, Kneippbyn, 

Polarbröd Visby, Fårö Strandcafe, Ford Lundins Bil och Perssons Buss. Ett extra tack till 

Glassmagasinet i Visby hamn som öppnade upp sina lokaler för oss i regnet och lät oss hålla 

prisutdelning och förvara alla väskor där i väntan på båten hem. Karma! Ni har alla gjort det 

möjligt för oss att genomföra 

detta fantastiska läger! TACK!!! 

 

Åtta lag tävlade i Stjärnjakten 

som pågick under lägrets alla 

fyra dagar. I jakten på stjärnor 

har det ingått två laguppdrag, två 

quiz, en rebus när vi sprang 

Ringmuren Runt, mod att hoppa 

vid Kalkbrottet, mod att göra nya 

simhopp på Solbergabadet, 

femkamp och sist men inte minst 

en simhoppstävling med alla 60 

deltagare. 
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Alla 60 deltagare vågade 

hoppa i kalkbrottet vid 

Blå Lagunen. 

Landträning på 

Sudersand, Fårö 

Vivianne Thomson föreläste om MOD. 🌟 Vågar 

du hoppa?  #mod #rädslor #tankar #känslor 

#hjärnan #viljavågaväxa #jagutveckling 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mod?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/rädslor?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/tankar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/känslor?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/hjärnan?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/viljavågaväxa?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/jagutveckling?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Hela fantastiska gänget från #simhoppsläger2018. Magisk känsla, så här många simhoppare har 

det aldrig varit samtidigt på Solbergabadet. Underbart! 

 

Avslutande prisutdelning på Glassmagasinet 

 

Intensiva, utvecklande och fantastiskt roliga 4 

lägerdagar är till ända. Vi ledare har coachats till 

ännu bättre ledare och Simhopparna har slipat och 

utvecklat sitt simhopp. Tack för i år och på 

återseende alla nya och gamla simhoppsvänner. På 

återseende!  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/simhoppsläger2018?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Stort tack till Simon Ringborg från SK Neptun 

Simhopp som varit gästtränare i alla fem 

simhoppsgrupper hos oss i Wisby SS under en hel helg. 

Otroligt värdefull både för ledare och aktiva hoppare. 

 

 

 

 

Vänskapsföreningar och Gästtränare 

Eftersom vår förening också har en anläggning med starkt begränsad simhoppsutrustning 

samarbetar vi med andra fastlandsföreningar för gästhoppning, där vi kan få 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 Polisen IF Simhopp och SK Neptun i 

Stockholm. Stort TACK till er alla för 

ovärderlig hjälp! 

 

 

 

 

Domardebut för Petra Wate på 

Rikstävling del 2 på Eriksdalsbadet 

 

 

Kamratskap på en av de många båtresorna  
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Erika Strömbeck och Matilda Johansson 

gjorde debut som ledare på första 

simhoppstävlingen med de yngre hopparna. 

Grymt duktiga tjejer! Dom passade på att 

köra sina tävlingsserier som träning, och 

lyckades båda hamna på pallplats (Erika på 

andra plats i flickor c-klass 1m, Matilda på 

tredje plats i flickor d-klass 1m). De yngre 

hopparna tyckte det var väldigt roligt att få se 

sina ledare göra lite mer avancerade hopp. 
 

 

Tävlingar 

Riksdeltävling 2 

Vilka duktiga hoppare vi har i WSS! helgens tävling gav totalt 

fyra pallplatser. Först ut var Vilda Falke som kom på andra 

plats i e-klass flickor 1m. Sedan hoppade Isak Eriksson hem 

andraplatsen i d-klass pojkar 1m. Bra hoppat av alla, och 

grattis till fina pallplatserna! Detta var ingen medaljtävling, 

utan resultaten från dagens tävling räknas ihop efter sista 

deltävlingen i början av april.  

Fyra pallplatser, heldagstävling, två timmars vattenträning på 

3m, en svettig intensiv timmes action med trampoliner, 

parkour, ninjawarrior-bana och mycket mer! Det krävdes 

mycket för att köra slut på de allra sista krafterna hos 

simhopparna. Bra jobbat också av Petra Wate som gjorde 

officiell domardebut på fastlandstävling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC4tzofBy1G7AKvZtbGecGqPeUj4E00_42ZZxvPnaNIm8YC9w12jVKnsb0FrisuTFyeq3zLyYe0ucs8&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/petra.wate?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC4A8KpOaAaETV5EJdrsYv3HQTagS2P487E-8vwD_W1nqQ6qmM2-m6unTR-_4e5bW9_84uPX18MhfVI&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725435650964300&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725435650964300&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725436370964228&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725436370964228&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725436370964228&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725436370964228&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725435717630960&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725435717630960&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725435744297624&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725435744297624&set=pcb.1634935423202230&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=724821567692375&set=gm.1633593913336381&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=724821567692375&set=gm.1633593913336381&type=3&ifg=1
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        Ledarna körde ninjawarrior-banan. 

Supernöjda simhoppare på Bounce, härlig 

sammanhållning i gruppen, kanonbra träning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=724538621054003&set=gm.1633029346726171&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=724538621054003&set=gm.1633029346726171&type=3&ifg=1
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Hungriga, 

pyssliga hoppare 

och stolta ledare 

 

 

 

 

 

 

 

Trötta men  

glada hoppare 

  

På Bounce är det inga problem att 

hoppa högt! 
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Neptuniaden 

I maj reste 

simhopparna till 

Neptuniaden i 

Erikdalsbadet. 

Simhoppshelgen 

avslutades med en 

grymt rolig 

lagtävling! 

Fantastiskt härlig 

stämning! 

Imponerande 

kamratskap mellan 

de nio föreningarnas 

sammanlagt 120 

hoppare! WSS-laget 

hade som mål att ha 

kul och inte komma 

sist så vi är nöjda 

med vår placering på 

13:e plats av 16 lag.  

Ett litet men duktigt gäng hoppare från Wisby SS deltog i Neptuniaden Simhopp på 

Eriksdalsbadet. Melker Wate, Matilda Johansson, Vilda Falke och Erika Strömbeck med Lena 

som tränare och Petra som domare (och frisör). Härligt gäng! 

  

 

Först ut från WSS var 

Vilda Falke, som hoppade 

mycket stabilt på alla sina 

hopp, vilket gav henne en 

fin 6:e plats.  

Sedan var det dags för en 

nervös Matilda Johansson 

att för första gången tävla 

med sin serie på 3m. Bra 

gjort med tanke på att vi 

bara haft 3m att träna på 

hemma på Solbergabadet i 

knappt två månader.  

 

Erika Strömbeck hoppade 

sedan hem en välförtjänt 

bronsmedalj på 1m, med 

mycket stabila hopp rakt 

igenom sin serie. 

https://www.facebook.com/matilda.johansson.14473?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBmdZkfiGATRAgj08M4rp7HV7wnm6MpJvU5BfCjd78hR8D96dCF92I5LopY3SJt4QorZl1iJ77-lcjM&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBgs8GL4Pd-4MWBdyF0PtYmfV2pWwMBTQScuMhvzbTXTv0pryw6vkjF4WVdrpGbIDmCwAyvV4JtAYQ_&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/matilda.johansson.14473?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCT4TJlsCdMlWFcZbBluRv5FtrZWdD4NuXyeuykEMloP1aYXj41mZrw41SfPYSPRTf8z_VksY_TvZ8K&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDLjVLHTV-PyJg6fkulavwoyYmiC1k1oB-hSnj47RkrT7qkwrjQPUS5vkZIuvoHf1PU21Jmlg4oHQ7k&dti=127944067234714&hc_location=group
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Den roligaste grenen var en 

lagtävling från fem meter, där 

WSS-hopparna bestående av Erika, 

Melker och Matilda kom på 11:e 

plats av 15 lag 

 

 

 

 

 

Melker och 

Matilda 

tävlade på 1m 

Färdigtävlat på Neptuniaden. Utvecklande 

kontaktnätverkande och lärorikt för både 

hoppare och tränare. Som alltid, otroligt fin 

vänskap och glädje.  

Tack SK Neptun för välarrangerad tävling! Stolta tränare! 
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Framgångar – Arv stärker damidrotten 
Simhoppsverksamheten inom Wisby SS blev 2018 

utvald av Gotlands Idrottsförbund som en av fem 

pilotprojekt att stärka 

damidrotten på Gotland. 

Självklart fick våra 

duktiga aktiva utövare 

Erika Strömbeck och 

Matilda Johansson vara 

med och diskutera hur 

vi bäst vill ta tillvara på 

denna särskilda 

möjlighet. 

Vi har valt att köpa in ett helt nytt 

träningsgprogram från Anna Lindberg. 

Anna är en av Sveriges främsta simhoppare. 

Hon har deltagit på hela fem Olympiska 

Spel, har tagit flera EM guld och har vunnit 

SM hela 73 gånger. Anna tränades av sin 

mamma Ulrika Knape, även känd som 

Olympisk Mästare 1972 och nuvarande 

sportchef för Svensk Simhoppning.  

Anna har sedan 2015 arbetat tillsammans 

med Polisens IF Simhopp i Stockholm och skapat 

ett strukturerat träningsprogram för deras 

träningsgrupper. Dessa program fokuserar på de så 

viktiga grundförmågorna i simhopp, de saker som 

gör att simhopparen sen känner att de kan 

utvecklas och lära sig mer. När man lär sig mer 

och utvecklas har man kul tänker vi. Programmen 

är även anpassade för att följa Svensk 

Simhoppslinje som vi  i Wisby SS följt sedan 

starten av vår simhoppsverksamhet.  Nu har vi i 

Wisby Simsällskap blivit erbjudna att också få ta 

del av detta utbildningsprogram. Upplägget 

innebär att alla föreningens simhoppstränare 

utbildas i programmens innehåll och får nya 

verktyg i träningen så som surfplattor med 

instruktionsfilmer över alla övningar så att alla 

simhoppare kan se hur övningarna ska se ut. Utöver detta kommer Anna Lindberg att flera gånger 

under terminen vara i vår verksamhet för att utbilda tränarna i programmen i praktiken under 

träningarna. Vi tror att detta program kommer kunna erbjuda en framtidssäkring av föreningens 

simhoppsverksamhet både för de aktiva och säkra god ledaråterväxt.  

Våra fantastiska ungdomar är redan 

idag goda förebilder.  
 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004240934912&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCuqwPFOWeYHnJbYZJPhxDyCRo6wDemEVeACp4KWd7gmoXC6gPhqTpPonRR5xnFYN3vdA25ry4KBRIt&dti=127944067234714&hc_location=group
https://www.facebook.com/matilda.johansson.14473?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDnl1xYzNa_QUSY7v0yrSUP67x_1J2-ovmrJK1Z7I75pZHropaJpNvVRosBgW7PjM7REsmw9gKqS-rX&dti=127944067234714&hc_location=group
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Simhoppstränarteamet och utvecklande tränarutbildning  
Möten med gamla och nya simidrottsvänner blandat med föreläsningar på årets tränarkonferens i 

Malmö. Givande konferensdialoger.  

 

Middag med underbara 

simhoppsvänner och simmare från 

föreningar i hela landet.  

 

 

 

 

Även om Lena Johansson 

förlorade tekniktävlingen 

under middagen så vann hon 

i grenen om största 

supporterskaran 💕 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210178185984016&set=gm.1694223470606758&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210178185984016&set=gm.1694223470606758&type=3&ifg=1
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Morgonbadarna 

Morgonbadarna Herrar: 

Hösten 2018 var det 52 herrar som var inskrivna i denna grupp. De motionerar i gympasalen två 

gånger i veckan under ledning av Lars Algren. En del passar på att efter gympan ta en tur i 

bassängen. I övrigt blir det bastun som gäller. Medelåldern på herrarna är 74,6 år. Många av 

deltagarna går sedan till Märtas Café för en pratstund över en kopp kaffe. 

Herrarnas ordförande under år 2018 var Anders A Nilsson. Han avled den 4 januari 2019. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgonbadarna Damer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Damerna inbjöds till Herrarnas härliga luciatåg. 

Här är 6 st från gruppen: Elsie, Gunni, Marianne, Gun-Britt,  

Karin och Gun. 

Damerna är en liten tapper 

grupp på cirka åtta stycken, med 

en medelålder på 81,9 år. De 

börjar med att simma på måndag 

morgon kl. 06.00. Därefter en 

stund i bastun och avslutningen 

blir en fikastund på Märtas 

Café. 

Anders Skantz, Rolf Persson, Bosse Lindell 

samt Anders A Nilsson (avled 4 januari 2019) 

”Inte bara gympa.” Här uppvaktar Morgonbadarna 

med ett härligt luciatåg med duktiga sångare. 
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Vattengymnastik 
I WSS finns tre härliga motionsgrupper med dryga 50-talet glada kvinnor och män som insett 

vilken skonsam och effektiv träningsform vattengymnastik är. Vattengymnastik är träning i 

vattnet med eller utan redskap med vattnet som motstånd. I et pass har man uppvärmning, styrka, 

kondition, rörlighet/smidighet.  

Tack till våra 

underbara 

ledare Gunilla 

Lauström och 

Solveig Hoas, 

vilka härliga 

energiknippen 

ni är! 
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Simning – Vuxensim 
Crawlkurser för vuxna 

Crawlkursen för vuxna har under 2018 varit uppdelad i 

två olika kurser: Nybörjarkurs och Fortsättningskurs. 

Kurserna pågick i fyra omgångar vilket resulterade i åtta 

kursomgångar totalt. Antal kursdeltagare i varje kurs har 

varit mellan 10-

15 deltagare, 

totalt mellan 

160-240 

deltagare. 

Deltagarna 

tycker det har varit väldigt lärorikt och framförallt roligt 

att delta samt lära sig att ”simma på riktigt” som de själva 

uttryckte det. Kurserna 

leds av duktiga Sofie 

Kleberg. 

 

Masterssimmare 

Masterssimning är en verksamhet för alla vuxna som önskar 

något mer motion 

än motion på 

allmänhetens 

banor. En del 

simmare inom 

Masters väljer även 

att tävla, bl.a. för 

att få uppleva den glada stämningen och få en måttstock 

på sin egen träning.  

Stort grattis till Tord Thuresson och hans imponerande insats för 

SM-guld i klassen 50-55 år på 2500m öppet vatten i Göteborg den 

19 augusti 2018.  

Stort grattis till Fredrik Lindgren som 

representerar Wisby SS men tränar på 

egen hand hemma i Tibro. Fredrik tog 

med en bra tid guld på 800m i åldern 

30-34 år på NM i Malmö den 12 

oktober 2018.  
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Utbildningsverksamhet 
Vi har under året genomfört en hel del utbildningar i nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna 

och Svenska Simförbundet. Vi riktar ett särskilt tack till SISU för det goda samarbetet under det 

gångna året.  

 

Vi har jobbat långsiktigt med återtillväxten av tävlingsfunktionärer, vilket vi såg ett glädjande 

resultat av under 2018. Stor 

uppslutning på de 

funktionärsutbildningar som 

genomförts under året. Tack för allas 

engagemang, alla behövs och är 

mycket välkomna att på ett roligt sätt ta 

del av barnens intresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort gäng på årets 

funktionärsutbildningar 
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Simidrott - Mer för fler. 

I slutet av april 2018 deltog föreningens ordförande Lena Johansson 

på kreativ och utvecklande lördag. Hon var en av 26 deltagare från 

lika delar av landet som valts ut av Svenska Simförbundet att delta 

på en workshop i Stockholm. Workshopen handlade om en nationell 

satsning på 

Simidrott - 

Mer för fler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Sundhage – en mästare i ledarskap 

När SISU bjöd in Gotlands kvinnliga ledare till 

en föreläsning med Pia Sundhage passade Lena 

Johansson, Petra Wate och Linnea Högberg på att 

låta sig bli inspirerade av en av Sveriges mest 

meriterade idrottsledare. Pia är känd som 

mångårig fotbollsspelare i det svenska landslaget 

och förbundskapten för USAs, Kinas samt 

Sveriges damlandslag i fotboll. Vi fick ta del av 

Pias tips på hur man bäst uppmuntrar, motiverar 

och engagerar människor mot att nå 

gemensamma mål. Pia lyfte fram vikten av ett 

positivt ledarskap, att tillvarata olikheter, skapa delaktighet och att våga är några byggstenar i 

hennes ledarskap. I hennes ledarfilosofi ingår att göra varandra bra både på och utanför 

fotbollsplanen för det är med glädje och positiv anda som man skapar framgång och ett hållbart 

ledarskap. En värdegrund som vi i WSS också delar och jobbar efter.   
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Utomhusbaden 

Utomhusbaden Melonen och Terra Nova är en av föreningens viktigaste inkomstkällor. Vi är 

mycket tacksamma till Gotlandshem som ger oss 

förtroendet att arrendera baden. Vi är också oerhört stolta 

över att varje sommar kunna hjälpa 20 ungdomar att få 

möjlighet till ett ansvarsfullt och roligt sommarjobb. Tack 

alla duktiga sommarjobbare för rekordsommaren 2018! 

 

 

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 

ungdomsverks

amheten. Vi är 

mycket 

tacksamma till 

Tofta Intressenter för det fortsatta uppdraget och 

att vi får vara med i den storsatsning som sker på 

Tofta strand. 

 

Tofta – en plats fylld 

av aktiviteter 

Vilken sommar vi fick 

på Tofta i år! Vi ser 

tillbaka på några 

fantastiska månader 

med tusentals besökare, 

evenemang, strålande sol och en 

hel del skratt. Ett av de 

roligaste minnena är 

när Thomas Nässén 

utmanade Sofie 

Kleberg i fjärilsim i 

direktsändning. 
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Utdelade Vandringspriser mm 2018 
Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

WSS pris  

”För träningsflit” 

500 kr/person 

De två simmare (oavsett kön) och de 

två simhoppare (oavsett kön) som 

under året visat synnerlig träningsflit, 

varvid både närvaro och kvalitét 

bedöms. 

Ella Ekepil  

Mia Samuelsson 

 

 

 

 

Nora Jakobsson 

Matilda Johansson 

 

 

 
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.  

Jesper Granath 

 
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. 

Hedda Sköld 

 

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. 

Emma Persson 

Alva Engqvist 

  
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 

Elias Lyth 

 
Idrottshistoriska vpr-

pris  

”Sällskapets bästa 

simhoppare” 

Pokal samt 

500 kr/person 

Två simhoppare som oavsett kön och 

ålder som under året har haft största 

framgångarna i distriktsmästerskap, 

Rikstävlingar och andra nationella 

tävlingar samt under året uppvisat en 

fin utveckling. 

Matilda Johansson 

Vilda Falke 

 

WSS vpr 

”Bästa kompis” 

(simmare) 

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 simtävlingsgrupp och 

utses genom rösning med röstsedlar 

bland samtliga kamrater i 

tävlingsgrupperna. 

Nella Silfwergård 

Robin Cederqvist 
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Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

WSS vpr 

”Bästa kompis” 

(simhoppare) 

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 simhoppstävlingsgrupp 

och utses genom rösning med 

röstsedlar bland samtliga kamrater i 

tävlingsgrupperna. 

Vilda Falke  

Melker Wate 

 

”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. 

 

Jesper Granath 

Jack Sjöberg 

  

WSS 

uppmuntringspris 

”Årets Unga ledare” 

500 kr/person 

De fyra unga ledare i åldern 12-19 år 

som under året som bidragit på ett 

värdefullt sätt som barn- och 

ungdomsledare i föreningens 

simidrottsverksamhet (simning eller 

simhopp) och som har god personlig 

ledarutveckling. 

Matilda Johansson 

Filippa Holphers 

Amanda Johansson 

Oliva Bolin-Solblad 

 
GEABs 

uppmuntringspris  

2 Biobiljetter/person 

Simidrottare med god personlig 

utveckling samt genom sitt allmänna 

uppträdande är en förebild för 

föreningens Värdegrund (KUL) kring 

glädje och god Kamratskap. 

Ella Adman, Jessica Wiklund, Oliver 

Höglund, Walter Pettersson, Elof 

Kjellberg Olofsson, Karl Hedin, Anton 

Höglund, Vincent Wate, Tuva 

Jakobsson, Hannes Vigström 

 

 
Scandic Hotell 

uppmuntringspriser 

Frukostvoucher för 

två personer 

”För goda insatser” 
 

Linnea Högberg 

Nicklas Sköld 

Jacob Werner 
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Prisets namn + art Priset tilldelas Pristagare 

Total Hälsans 

uppmuntringspriser 

Presentkort Stövet 

”För goda insatser” 
 

Ann-Sofie Lyth 

Matilda Johansson 

Sofie Kleberg 

Livia Bjuresten 

Catarina ”Catti” Dennerborg 

      
Best Western Strand 

Hotell 

uppmuntringspriser 

Frukostvoucher för 

två personer 

”För goda insatser” 
 

Petra Wate 

Lena Johansson 

Johanna Thomsson 

  

Best Western Strand 

Hotell 

Uppmuntringspriser 

Hotellövernattning 

för två personer 

”För goda insatser” 

 

Kjellåke Nordström och  

Elsie Nordström 

 
Joda Bar 

uppmuntringspris 

Presentkort Joda Bar 

”För goda insatser” 
 

Henrik Silfwergård 

 
Butik Makalös i 

Visby 

uppmuntringspris 

”För goda insatser” 
 

Ulla Brattström 

 
WSS 

uppmuntringspris 

Biljett Idrottsgalan  

”För goda insatser” 
 

Ann-Louice Pettersson 

 
Peter Asp 

ledarstipendium 

2018 

Har man erhållit 

inteckning i ”Bästa 

Kompis” pokalen 10 

gånger är man med råge 

kvalificerad att kalla sig 

mästare.  

Robin Cederqvist 

 
 

 

 

 

  

Ordförande Lena Johansson 

tackade för 2018 

 

Kjellåke Nordström delade ut årets 

Peter Asp stipendium 
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Försäljningar 
Även i år har vi haft försäljning av ljus, Idrottsrabatthäften och julkalendrar. Vi uppmuntrar er till 

en diskussion hemma. Vill vår förening kunna fortsätta ge våra ungdomar möjlighet att delta i en 

breddverksamhet eller ska vi bara satsa på simskoleundervisning för yngre barn? 

Hur viktiga är t.ex. fastlandstävlingarna för din ungdom? Har ni idéer på andra 

intäktskällor eller fördelning av nödvändiga medlemsinsatser? Diskutera! Dela 

med er av era tankar därhemma så att den styrelse som vi som medlemmar valt 

får veta att man jobbar mot rätt mål!  

Genomförda aktiviteter 2018 och planerade aktiviteter 2019 

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

Svenska spel (Gräsroten)                

Idrottsel GEAB                

Idrottshäften                

Tofta parkering                

Utomhusbad                

Reklamutdelning Almedalen             

Prova-på och simskola Tofta             

Bingolotto JUL              

Ljus              

Städning Tofta camping             

 

Även 2018 fick vi hjälp av Gotlands Idrottsförbund/SISU att städa 

utebaden. Vi är oerhört tacksamma för den hjälpen som innebär att 

vi medlemmar slipper fixa med det och att vi också får möjlighet 

att iordningställa baden innan bevattningsförbudet träder i kraft på 

ön. Fokus på årets arbetsinsats var det traditionella städuppdraget 

på Tofta camping, också en viktig intäktskälla för föreningens 

verksamhet. 

 

Nyhet för året var att vi fick möjlighet att 

dela ut reklam i sina fina WSS-kläder 

under tre dagar runt om i hela innerstan 

under Almedalsveckan för föreningen 

nya samarbetspartner Berendsen. 

Berendsen levererar komplett hyr- och 

tvättservice av textilier till alla olika typer 

av verksamheter. Fokus i Almedalen är 

arbetskläder inom vården och framförallt 

till de som arbetar inom hemtjänsten. De 

har inte fria arbetskläder idag och det 

ville sponsorn påverka och belysa i 

Almedalen. Ett värdefullt uppdrag för 

föreningen och företagets representanter 

var mycket nöjda med hur våra otroligt 

duktiga ungdomar på ett framåt men 

seriöst sätt utförde uppdraget. Tack till 

alla er fantastiska ungdomar ställde upp 

frivilligt och ideellt!  
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Verksamhetsplan 2019- Föreningsarbete 
 
Månad ev. datum / aktivitet  
Januari  Upptakt, Terminsstart  
 LOK-stöd redovisning  
 Resebidrags redovisning  
 Bokning av hallar sommarsäsong   
 Annons sommarjobbare  
 Årsredovisning/Årsbokslut föregående år.  
 
Februari Årsberättelse klar 3v före årsmötet  
 Planera tävlingsansökningar inför nästkommande år  
 Inbjudningar egna tävlingar  
 Driftsavtal klart samt påbörja planera utomhusbadsäsongen  
 Delta i tränarutbildning Baskurs Simhopp  
 Genomgång med revisor, samt underlag till årsberättelse  
 
Mars Årsmöte 20/3  
 Sista ansökningsdag sommarjobb 
 Planera schema Toftaparkeringen   
 Planera terminsavslutning  
 Annonsera och öppna anmälning för sommarens simskolor 
 Anställningsavtal klara med sommarjobbare  
 Förberedelser för Sommarens Simskola  
 Ansökan bassängtider nästa läsår  
 Delta på årsmöte Stockholms Simförbund  
 Planera Scandic Swim 
 
April Utvärdering/Intresseförfrågan i grupperna inför nästa läsår  
 Utskick arbetsschema Utomhusbaden  
 Utskick arbetsschema Toftaparkeringen   
 Avstämning Utebaden med Gotlandshem 
 Iordningställa utomhusbaden  
 Delta på årsmöte Svenska Simförbundet 
 Planera Peter Asp Swim 
 Ekonomiavstämning Q1 
 Utvärdering grupper, sammanställning, Ledarträff   
 
Maj Budgetuppföljning, rev av höstens tävlingar  
 Planering av grupper inför hösten  
 Öppna förtursanmälan höstens simskolor  
 Ansöka om medel från Idrottslyftet   
 
Juni  Utskick till simmarna och hopparna för kommande läsår 

Scandic Swim  
Simhoppsläger på Gotland med Stockholmsdistriktets klubbar 
Intro sommarjobbarna med kortare utbildning i livräddning/HLR  
Öppna utomhusbaden 
Öppna allmän anmälan höstens simskolor 
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Juli Deltagande på Idrottens Dag, Almedalen 
 Resebidrag redovisning   

 Ekonomiavstämning Q2 
 Island Games 

 
Augusti Upptakt för samtliga Ledare, kommittéer, Styrelse o Anställda   
 Stänga utomhusbaden 
 LOK-stöd redovisning  
 
September Föräldramöte i samtliga grupper  
 Direktiv från styrelsen om nästa års budget  
 Önska tävlingar/läger för nästkommande år  
 Peter Asp Swim  
 
Oktober Budgetarbete, till styrelsen  
 Utvärdering/Intresseförfrågan i grupperna inför nästa termin  
 Planering av grupper inför våren 
 Ansökan Gotlands Idrottsförbunds utmärkelser  
 Översyn av statuter Gotlandsmästerskapen 
 Ekonomiavstämning Q3 
 
November  Budgetarbete klart för nästkommande år  
 Se över tränare/grupp och skriva överenskommelser  
 Öppna förtursanmälan vårens simskolor  
 Utse pristagare statuter Gotlandsmästerkapen 
 Utse nominerade och pristagare till Peter Asp stipendiet 
 Samla in uppmuntringspriser till Gotlandsmästerskapen 
 
December Utskick till simmarna för kommande termin  
 Öppna allmän anmälan vårens simskolor 
 Gotlandsmästerskapen/Lucia  
 Terminsavslutning  
 Rapportering närvaro grupper, ledare  
 Utvärdering grupper, sammanställning, Ledarträff   
 Skicka in ev. motioner till Simförbundets årsmöte 

 

 

Tävlingsplanering Simning 2019 

Alla planerade tävlingar för 2019, såväl simtävlingar som simhoppstävlingar finns presenterade 

på föreningens hemsida.  
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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 föreningsaktiviteterna  

som anordnas. 

K amratskap 

U tveckling 

L ust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar 2019 

Vi fortsätter att tillsammans med vår samarbetspartner, SISU Idrottsutbildarna, 

arbeta med utbildningsinsatser för aktiva, ledare, funktionärer och föräldrar. 

Utbildningen är viktig för att vara säkra på att vi levererar en bra verksamhet. 

Vi gör sociala aktiviteter för de äldre simmarna och simhopparna och vi 

genomför olika utbildningar kring tex. Värdegrunden och alkohol/droger o dyl. 

Vi kommer fortsätta lägga in serier från Simlinjen. Vi kommer skapa ett 

Ungdomsråd för ökad delaktighet. 

 

Fokusområden 2019 

Likt tidigare år kommer styrelsen att jobba med utvalda fokusområden, baserade på de frågor som 

vi som medlemmar tycker är viktiga. Ambitionen är att kunna genomföra ett 

utlandsläger/träningsläger vartannat år, och vartannat år kunna delta på Island Games. 

Vi kommer fortsättningsvis behöva jobba mer med intäktssidan för att bibehålla vår ekonomi i 

balans. Vi behöver även jobba mer med vår samarbetspartner Stadium för våra klubbkläder, i en 

strävan till att kunna erbjuda lägre priser med bibehållen god kvalitet samt ett större utbud så att 

våra simungdomar med stolthet kan representera föreningen både i vardagen och på resor.  
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Ekonomisk berättelse 
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Budgetförslag 
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Sponsorer 
Föreningen vill rikta ett stort tack till alla sponsorer som på olika sätt generöst gett sitt stöd till 

Wisby Simsällskaps verksamhet!! Wisby Simsällskap är en ideell förening utan vinstintresse.  

Ert stöd bidrar till en värdefull utveckling för våra gotländska barn och ungdomar. 

Stöd din favoritklubb Wisby SS genom att göra aktiva val hos våra sponsorer! 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Godmans Biluthyrning AB 
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Slutord 
 

Varje dag, året runt finns det många människor som gör sitt bästa för just ditt barn 

TACK 

till alla ledare, tränare, funktionärer och alla andra hjältar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta kollage visar några av våra fantastiska hjältar som gör att föreningens verksamhet fungerar. 

Vissa hjältar har inte lyckats hamna på bild men ingen nämnd och ingen glömd, ni är alla 

oskattbart värdefulla. 


