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IDROTTENS  
VERKSAMHETSIDÈ

Idrott är fysisk aktivitet 
som vi utför för att kunna 
ha roligt, må bra och 
prestera mera. Idrott 
består av träning och lek, 
tävling och uppvisning.
Idrotten ger fysisk, psykisk, 
social och kulturell  
utveckling.

VÅR VERKSAMHETSIDÈ

Vi ska vara ledande inom 
simskola och simidrott i 
Småland. Vår verksamhet 
är öppen för alla. Alla ska 
känna glädje och  
trygghet i vattnet och 
kunna utveckla sina 
färdigheter. 

VÅR VISION

Ledande inom  
simidrotten, en förening 
öppen för alla. 

VÅR VÄRDEGRUND

I Växjö Simsällskap 
accepterar vi ingen 
mobbning och  
respekterar varandra.

Växjö Simsällskap har 
välutbildade och  
motiverade  
medarbetare och 
ledare.

Växjö Simsällskap  
bedriver verksamhet 
med kvalitet. 

Växjö Simsällskap arbetar 
för en långsiktig, hållbar 
verksamhet. 

Foto: Mikael Örnhem 

BUBBLAN
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Styrelsen har tagit beslut om att återuppta traditionen med att skicka ut medlemsinformation 
minst två gånger per år. Vi anser att det är viktigt med regelbunden kontakt mellan styrelse, 
kansli, sektioner och er medlemmar. Det är ni som väljer att vara medlemmar i VöSS, som deltar i 
vår verksamhet, som är ryggraden i föreningen. Vi kommer att göra detta genom att förmedla en 
kortfattad uppdatering på vad som är på gång i styrelsen och i sektionerna så här i slutet av året.

Om vi börjar med styrelsen, kan vi konstatera att mycket av 2018 har inneburit att få ordning på 
vår ekonomi. Detta har ni säkert märkt av i de olika verksamheterna och det är inget som vi vill 
skall fortsätta. I nuläget kan vi se att vi är på god väg att sakta vända den nedåtgående trenden. Vi 
har i styrelsen noggrant följt den ekonomiska utvecklingen genom att utveckla en ny budgetplan, 
som är enkel att följa och som ger oss tidiga indikatorer på nödvändiga justeringar. 

Styrelsen har också tagit fram ett målstyrningsinstrument, dels för att ange en tydlig 
viljeinriktning med vår verksamhet och dels för hur vi skall fördela våra ekonomiska resurser på 
ett effektivt sätt. Målstyrningsdokumentet innehåller fyra föreningsmål:

1. Svarta resultatsiffror
2. Elitsatsning
3. Marknadsföring
4. Glädje, Trygghet, Motivation och Respekt.

1. Svarta resultarsiffror innebär att vi har en tydlig modell för hur vinsten i vår breddverksamhet 
skall kunna bära de delar i vår tävlingsverksamhet, då speciellt vår elitsatsning.
2. Vi väljer att ha en mera uttalad ambition att stötta våra simidrottare som väljer att elitsatsa.
3. Marknadsföring. Styrelsen har en aktiv sponsorsgrupp, som har till uppgift att öka våra 
intäkter, men också göra oss mer synliga.
4. Här vill vi lyfta fram vikten av att vi alla kan vara stolta över vår förening och vilja vara en del 
av den på olika sätt.
Dessa mål skall genomsyra hela vår förening från styrelse, sektioner och till er medlemmar.

Det som är mest aktuellt just nu är vårt budgetarbete, där vi arbetar hårt med att få till en 
realistisk budget för 2019. Vi förfinar och utvecklar budgetmallen för att kunna följa den 
ekonomiska utvecklingen mer i detalj. Vi är också i full gång med att lägga anbud till kommunen 
på Sommarsimskolan 2019. Upphandlingen för 2016, 2017 och 2018 förlorade vi till Medley, men 
nu gör vi ett nytt försök för att denna gång vinna upphandlingen. 

Vidare följer nulägesrapport från de olika sektionerna och arbetsgrupperna. Slutligen vill jag 
önska er alla ett gott slut på 2018 och ett stort TACK för ni väljer att vara VöSS:are.

STYRELSEN HAR ORDET

EN NYGAMMAL TRADITION VÄCKS ÅTER TILL LIV

Ordförande
Ingela Blad
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SIMSKOLA OCH TEKNIKSKOLEVERKSAMHET 

MED MÅLET ATT ALLA SKA KUNNA SIMMA
Höstens första simskoletermin är snart avslutad och vi kan med gjädje meddela att vi har fler än 
900 barn inskrivna i simskolan i dagsläget. Det stora antalet barn beror till viss del på den statliga 
satsningen på gratis simskola för sexåringar. Växjö kommun har valt att delta i denna 
satsning och vi har tack vare extra bassängtider på Rygginstitutet på Norremark kunnat erbjuda fler 
än 300 barn deltagande i denna verksamhet, där fokus ligger på vattenvana och vattensäkerhet. 

I skrivande stund håller vi på att förbereda inför termin 2, som startar i slutet av november. Vår 
förhoppning är att många av de barn som gått i våra sexårsgrupper är intresserade av att fortsätta 
med simskola, för att fortsättningsvis kunna utveckla sina simkunskaper. 

Vi har i nuläget också två grupper igång för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. 
Dessa bedrivs på tisdagskvällar samt söndagar. Totalt är 16 deltagare anmälda. Från ett par  
deltagare har önskemål om att få tävla framkommit, så vi hoppas kunna erbjuda detta inom en snar 
framtid!

Simskoleansvariga
Jennifer Nilsson & Marie LarssonBokningsöppning Termin 2

Prio: Tis 30/10 kl. 09.00
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I VöSS simsektion tränar denna höst 133 tränings- och tävlingssugna simmare! Vi börjar få ont 
om utrymme i bassängen och fyller snart vårt max. Men våra duktiga tränare ser till att träningen 
ändå blir effektiv genom smart banindelning och smarta upplägg på träningspassen.

Vi har kickstartat höstterminen med en hel del lägerverksamhet samt med vår superroliga 
gemensamma aktivitet Lagkappscupen! Uppstartsläger för Mästerskapssimmarna,  
Sprintgruppen samt Tävlingsgrupp 1-3 genomfördes första träningsveckan för terminen i  
Landskrona och SM-bassängen på Citadellbadet. Utöver detta har vi även arrangerat ett 
hemmaläger för våra yngre simmare i grupperna Tävlingsgrupp 4 och Småstjärnorna och under 
höstlovet arrangerar vi ytterligare dagsläger för våra simmare i Tävlingsgrupp 3 och uppåt.
Lagkappscupen blev i år ett riktigt lyckat arrangemang där hela 65 simmare från Tävlingsgrupp 
3 och uppåt deltog! Nytt koncept för i år var att alla simmare fick varsin badmössa i respektive 
lags färger som man skulle simma med. På så sätt blev det tydligt att se vilket lag man tillhörde. 
Segrande lag blev tillslut lag grön, följt av lag lila och lag orange.

Vi har även hunnit med att tävla en del och även själva arrangerat tävlingar. Andra helgen i 
september arrangerade vi tävlingen Swedbank Arena Cup för första gången. En fartfylld tävling 
med försök- och finalsimningar som vi ska fortsätta att utveckla och arrangera. Vi har även hun-
nit med att arrangera en Småstjärnetävling och ska under höstterminen även arrangera 
Kronobergscupen i november samt Klubbmästerskapen och ytterligare en Småstjärnetävling i 
december.

Tävlandet på bortaplan är i full gång och simmarna har redan hunnit med att simma till sig en hel 
del personliga rekord, kval och medaljer. November och december blir som vanligt spännande 
månader då Sum-Sim, SM/JSM och Höstsimiaden går av stapeln. Detta ser vi fram emot!

SIMSEKTIONEN 

EN STOR VERKSAMHET SOM SIKTAR HÖGT

Simsektionsansvarig
Madelene Andersson
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SIMHOPPSSEKTIONEN 

EN SEKTION MED HOPP I BENEN
Under höstterminen har simhoppet sin träningsperiod. Vi har två nya, fulla  
nybörjargrupper som för fullt håller på att komma in i simhoppet. Totalt tränar under hösten ett 
femtiotal hoppare inom VöSS simhoppssektion. 

Vi kommer under hösten att anordna en triangeltävling i Växjö den 17 november, där vi bjuder 
in både Jönköping och Göteborg. Triangeltävlingarna är en nybörjartävling med egna serier, där 
fokus ligger på grundhoppen. Det är en tävling som kommit till för att nya ska få lära sig och 
prova på att tävla inom simhopp. Utöver dessa tävlingar är det bara rikstävlingen som vi kommer 
att tävla i, även den på hemmaplan.

Vi kommer att komplettera träningen med tre träningar i gymnastikens hus under höstterminen, 
för att våra hoppare ska få prova på nya hopp ner i skumgummigrop. I december kommer vi även 
att medverka på luciauppvisningen.

Simhoppsansvarig
Lina Schlotterbeck

KOMMANDE ARRANGEMANG 2018  

17/10 Kronobergscupen (simning) & Triangeltävling (simhopp)
24-25/11 Riksmästerskapen (konstsim)
9/12 Klubbmästerskap (simning) & Småstjärnetävling (simning)

9/12 anordnas även vårt årliga luciafirande med klassiskt luciatåg 
och uppvisningar av simhopps- och konstsimssektionerna. 
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KONSTSIMSSEKTIONEN 

FRÅN BREDDLÄGER TILL RIKSMÄSTERSKAPEN
Hösten började med två olika läger. Först var våra A och B tjejer på ett läger med Jennifer Gray i 
Jönköping. Det var det tredje lägret som genomfördes med Jennifer och det var väldigt lyckat. 
Den sista helgen i september var sen våra konstsimmare med på det årliga bredd- och  
utvecklingslägret i Örebro. Breddlägret riktar sig till alla konstsimmare, i alla ålderskategorier, 
som kan grunderna i konstsim. Lägret syftar till att utveckla konstsimmarnas teknik,  
koordination, styrka och kondition, samtidigt som de har kul och träffar nya kompisar. I år deltog 
drygt 100 konstsimmare. Under lägret har även ett lag tränats in i respektive grupp. Tess Englund 
deltog i utvecklinglägret. 

D-gruppen kämpar med att lära sig grunderna i konstsim. A, B och C gruppen håller på att träna 
för fullt inför kommande RM. De skriver också sina musikprogram inför tävlingssäsongen, som 
drar igång under våren. 

RM är en nationell tävling som i år anordnas i Växjö sista helgen i november. Inom konstsim är 
det en av de tre stora nationella tävlingarna. Tävlingen är en teknisk uppvisning av antingen  
figurer (B och C klassen) eller ett tekniskt musikprogram (A klassen, seniorer och masters).  
Konstsimssektionen kommer också att delta på det årliga luciafirandet i december. 

Utvecklingslaget, som Tess Englund är del av, kommer att ha två träningshelger till innan  
årets slut. De förbereder sig för tävlingar utomlands under 2019.

Konstsimsansvarig
Nicole Englund
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VUXENVERKSAMHET

FRÅN MOTIONSSIMNING TILL OPEN WATER
Intresset till höstens vuxensim har varit stort. Vi har en grupp igång/vecka och den är fullbokad. 
När det gäller vuxencrawl har det blivit ändringar i terminsupplägget. Numera erbjuder vi en 
hösttermin på 12 lektioner samt två terminer på våren med 9 lektioner i vardera. Önskemål om 
att ha kortare terminer har framkommit så vi hoppas att det nya upplägget ska mottagas positivt!

Masters har avslutat open water säsongen på bästa möjliga sätt med ett silver för Hampus 
Carlsson (H25-29) och ett brons för Ryan Provencher (H40-44) på Masters SM i Göteborg.
Vi ser under hösten en minskning i antalet masterssimmare, från 46 simmare hösten 2017 till 
bara 39 simmare i skrivande stund. Det är svårt att säga vad det beror på, men höjd bassänghyra 
och ont om plats i bassängen tros vara några av anledningarna. 

Första helgen i oktober var VöSS representerade av nio simmare på Masters NM i Malmö. Med 
31 individuella starter och tre lagkappsstarter tog VöSS Masters 16 medaljer, varav två guld, nio 
silver och fem brons. Framöver laddar masterssimmarna om för klubbmästerskapen i början av 
december!

Mastersansvarig
Ryan Provencher

Simskoleansvarig
Marie Larsson

Bokningsöppning vuxensim/
vuxencrawl VT-2019

Prio: 10/12 & övriga 17/12
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STÖTTA VÅR VERKSAMHET

VÖSS SÖKER SPONSORER!

Har du ett företag eller arbetar på ett företag som skulle vilja synas i Växjö Simhall och 
samtidigt stödja vår förening? Vi har under hösten arbetat fram ett antal olika spon-

sorpaket som man kan välja på. Vill du veta mer? Kontakta Linnea Johansson på mejl: 
lin_joh@live.se. 

GULDSPONSOR
- Stor skylt i simhallen 
- Logga med i mailutskick i samband med terminsuppstarter två gånger/år
- Roll up i samband med alla hemmatävlingar 
- Logga högst upp på hemsidans sponsorsida 

SILVERSPONSOR 
- Liten skylt i simhallen
- Logga med på hemsidans sponsorsida 
- Namn/logga med på ett-två utskick/år till samtliga medlemmar 

BRONSSPONSOR 
- Namn med på hemsidan 

SKYLT I SIMHALLEN
Stor: 140x90
Mellan: 140x70
Liten: 114x30

På samtliga paket tillkommer en engångskostnad för tillverkning av  
skylten. Skyltarnas placering i simhallen varierar. För mer information, 
kontakta Linnea Johansson på mejl: lin_joh@live.se. 

www.vaxjosimsallskap.com Växjö Simsällskap vaxjosimsallskap


