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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 
respekterar vi varandra 
och accepterar ingen 
mobbning. 

Växjö Simsällskap har 
välutbildade och  
motiverade  
medarbetare och 
ledare.

Växjö Simsällskap  
bedriver verksamhet 
med kvalitet. 

Växjö Simsällskap arbetar 
för en långsiktig, hållbar 
verksamhet. 
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2020 har varit ett speciellt år för oss alla, inte 
minst för VÖSS. 

Verksamhetsåret började med att vi fick skjuta 
på vårt årsmöte från mars till maj. För att få en 
styrelse på plats valde vi att välja en interims-
styrelse som redan från mars månad fick börja 
sitt arbete och valdes först i maj på vårt digitala 
årsmöte. Eftersom majoriteten av styrelsen är 
nya ledamöter var det heller inte optimalt att 
ha digitala styrelsemöten. När höstterminen 
började valde vi att ha våra styrelsemöten i 
konferenslokalen på Tipshallen, där vi kunde 
hålla social distans. Vi kan nog säga att det var 
mer eller mindre kaos under våren.

När höstterminen började kom ordinarie 
medarbetare tillbaka från föräldraledighet. Vi 
gjorde nyanställningar för att vidareutveckla 
simskoleundervisningen, simhopp och konst-
sim.  

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ETT ANNORLUNDA ÅR

Ordförande
Ingela Blad

Simhallsfrågan är fort-
farande en mycket oklar 
fråga. Inga politiska beslut och 
många olika tyckare i frågan.

Vill slutligen rikta ett stort tack till 
våra fantastiska ledare och tränare. De 
har under hela året anpassat verksam-
heten efter de restriktioner som gällt. 
VÖSS har hittills klarat sig förhållandevis 
bra under pandemin, men vi som alla 
andra längtar efter att åter igen få bedriva 
en normal verksamhet.

Slutligen önskar jag er alla ett gott slut på 
2020 och ett 2021 med en kontrollerbar 
Corona.

God Jul och Gott nytt år 
önskar

Växjö Simsällskaps Styrelse



KONSTSIMSSEKTIONEN 

HÅLL ANDAN!
Som att springa 1500 meter, men tillbringa större delen av din prestation upp och ner i vatten 
– utan möjlighet att andas. Och samtidigt inte få visa ett spår av din trötthet eller smärta från 
mjölk syran. Så känns kroppen under ett konstsimprogram, den oslagbara kombinationen av 
simning, dans och gymnastik.

Det har varit ett år med motsatser. Förutom två tävlingar i början på året, har alla övriga tävlingar 
blivit inställda. På den första tävlingen, som var på hemmaplan, gjorde flera tjejer i C-gruppen sin 
tävlingsdebut, där de simmade två valfria figurer som försimmare med ett mycket gott resultat. 
Både Elvira Bornholm och Sara Grönlund tog hem varsin silvermedalj i C- respektive Juniorklas-
sen och Sara och Tess tog brons med deras par. 

Den mest glädjande nyheten är att vi har fått ett stort tillskott av nya medlemmar (all-time-high!) 
till konstsimssektionen. Till och med så många att vi kunde starta två nybörjargrupper denna 
termin. Under höstlovet organiserades ett hemmaläger på 1,5 dag där nästan alla konstsimmare 
från alla grupper deltog. Programmet innehöll en härlig blandning: lära-känna-varandra-lekar, 
yogapass, vattenlekar och så klart en hel del konstsim-nyttiga övningar!

Följ gärna Växjö Simsällskap på instagram, där just nu en serie pågår på olika rörelser inom 
konstsim. Först ser man hur det ser ut från kanten, sedan kan man se vad som händer under 
vattenytan.
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Tävlingar, mästerskap och lägerverksamhet, 
allt inplanerat försvann när viruset drog in. 
Vilket gjorde att vi helt enkelt fick tänka till 
och komma på andra lösningar till att fortsatt 
driva verksamheten framåt. Vi har under året 
arrangerat mikrotävlingar, interna Krono-
bergscupen under träning, en rolig Team-chal-
lenge, vattenpoloturnering och avslutade 
vårterminen med att arrangera Riksmäster-
skapen i Ljungby. Träningen höll vi igång som 
vanligt under hela våren och fortsatte även 
under sommaren utan uppehåll. OW-träning 
introducerades och innan vi till hösten flyttade 
träningen permanent in i Växjö simhall igen 
avslutade vi med ett klubbmästerskap i Växjö-
sjön!

Till hösten startade vi upp både tränings- och 
tävlingsverksamheten igen. Nu visste man lite 
mer och simklubbar började arrangera så kall- 
lade slutna sammankomster, vilket i praktiken 
innebar att man kunde arrangera tävlingar för 
fler än 50 personer om arrangemanget var slu-
tet och inte integrerarde med någon allmänhet. 
Simmarna hann därför åka på en del tävlingar 
på bortaplan, samt var med när vi själva

SIMSEKTIONEN 
SIMNING I MOTVIND

arrangerade UGP 1 för långt över 50 deltagare. 
Allt kändes numera lite mer som vanligt igen.

I slutet av oktober chockades vi åter igen och 
detta av virusets så kallade ”andra våg”. 
Tävlingar, mästerskap och lägerverksamhet 
ställdes åter igen in och ytterligare riktlinjer 
kring att simmare födda 2004 eller tidigare inte 
längre fick delta i organiserad träningsverk-
samhet infördes.

Enda sedan allt startade i mars har vi fått vara 
påhittiga och hitta nya sätt att fortsatt driva 
verksamheten vidare. En uppgift som varit 
lättare sagt än gjord, men som vi anser att vi 
har lyckats bra med! Fokus har hela tiden legat 
på att simmarna ska ha roligt även när allt inte 
är som vanligt och att alla fortsatt ska kunna 
utvecklas i bassängen. Vi är ett stort gäng som 
både tävlings- och träningssimmar och det 
kan ses som en indikation på att det vi gjort 
i verksamheten varit lyckat. Självklart ska vi 
även fortsätta på denna väg under kommande 
utmaningar, men håller samtidigt våra tummar 
och tår för ett lite mer normalt 2021.

I mars i år kom restriktionerna som vände upp och ner på simidrotten. Allmänna sam-
mankomster för fler än 500 personer var inte längre tillåtna och det som skulle ha blivit 
en vår full med tävlingshelger omvandlades istället till tomma luckor i kalendern. Bara 
några veckor senare sänktes gränsen ytterligare till enbart 50 personer och hoppet om att 
läget och restriktionerna bara skulle vara tillfälliga släcktes.

Foto: Mikael Örnhem 
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SIMHOPPSSEKTIONEN 

STORSATSNING FÖR SIMHOPPET
Höstterminen startade igång i full fart för simhoppet. Sektionen fick för första gången en procen-
tanställd tränare och administratör. Tjänsten är ett stort steg i rätt riktning för simhoppet i VÖSS. 
Organisationen i simhoppet kunde därför ändras och planeras om vilket gjorde utrymme för tre 
nya nybörjargrupper.

Simhoppet började höstterminen med två prova på tillfällen där cirka 60 barn och ungdomar 
deltog. Därefter fylldes de tre nybörjargrupperna snabbt upp till full kapacitet. Tyvärr fick några 
hamna på kölista. Vi hoppas dock att alla som vill får en plats till våren 2021 då vi öppnar upp 
ytterligare en ny nybörjargrupp.

Med våra grupper fyllda satte terminen igång med cirka 70 stycken simhoppare och fyra duktiga 
tränare.

TRIANGELTÄVLING

TÄVLING I VATTEN OCH PÅ LAND
Under höstterminen anordnade vi även en tävling i Växjö simhall. Triangeltävlingen, som är ett 
samarbete med JSS och SIK delfin, körs två gånger per termin. På grund av omständigheterna 
fick dock andra föreningar hinder att arrangera tävlingen. Vi i VÖSS valde att arrangera tävling-
en, men att anpassa den utefter restriktionerna. På tävlingen kunde hopparna inte enbart tävla 
i simhopp utan även i en handståendetävling och en tipspromenad utomhus. På så vis kunde vi 
minska antalet tävlingsdeltagare samtidigt befann sig inne i simhallen. Detta var något som alla 
utövare uppskattade och tyckte var mycket roligt. Tävlingen rullade på bra och VÖSS tog totalt 
nio medaljer!
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TÄVLINGAR 

EN OMSTÄLLNING I CORONATIDER

Vi startade det hela med att arrangera Mikrotävlingar. En tävling för max 50 deltagare åt gången 
på hemmaplan. Simmarna fick anmäla sig på 2-3 tävlingsdistanser vardera och delades upp i olika 
startgrupper under en dag. Ingen publik tilläts, utan enbart tävlingsdeltagare, tränare och funktio-
närer.

Vi avslutade vårterminen med att arrangera Riksmästerskapen i Ljungby och transporterade och 
installerade vår tävlingsutrustning till Kronoskogsbadet. På så sätt fick simmarna chansen att tävla 
både på bortaplan, utomhus och i 50m-bassäng. Riksmästerskapen arrangerades på flera olika 
platser runt om i landet och resultaten skickades till Simförbundet som sammanställde dessa till 
en nationell resultatlista. Riktigt kul att Växjö SS var en av arrangörerna som bidrog till att det i 
somras fanns en  nationell alternativ tävling till de inställda mästerskapstävlingarna.

Vi arrangerade även UGP 1 under hösten och detta måste med facit i hand varit den störst utma-
nande tävlingen för oss under 2020. Vi valde att arrangera tävlingen som en sluten sammankomst 
där enbart inbjudna simmare och klubbar fick delta. På så sätt kunde vi vara fler än 50 personer 
under tävlingen. Massor av tävlingssugna simmare från flertalet klubbar anmälde sig, då det helt 
enkelt var dags för en RIKTIG tävling igen! Kanske inte riktigt det vi hade räknat med, men vem 
gillar inte en utmaning?

Vi fick lägga en hel del tid på att verkligen strukturera upp och coronaanpassa tävlingen på bästa 
sätt. Bland annat tävlade tjejerna under ena dagen och killarna under den andra för att minska an-
talet personer i simhallen. Tävlingsdeltagarna fick egna omklädningsrum med bestämda tider för 
ombyte vid ankomst. Väl inne i simhallen hade varje sällskap (klubb) sin egen avspärrade plats i 
simhallen, med minst 2 meters avstånd till nästa sällskap. Tydliga regler för var man skulle gå inn-
an och efter sitt tävlingslopp samt över hur insimmen skulle genomföras togs fram. Och handspri-
ten fanns utplacerad lite här och var såklart! Allt som allt blev det en mycket lyckad tävling som 
gav massor av simmare möjlighet att tävla på ett relativt vanligt sätt igen.

När allt inte är som vanligt får man hitta nya sätt att driva verksamheten framåt. 
Under detta året lärde vi oss att arrangera så kallade coronaanpassade simtävling-
ar, så att tävlingsverksamheten kunde fortgå. 
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Karl-Oskarsimmet

REKORDÅR FÖR ÖPPET-VATTENTÄVLING
I mitten av juni genomfördes den femte upplagan av vår öppet-vatten tävling Karl-Oskarsimmet. 
Tack vara ett bra samarbete mellan tävlingsgruppen och Polismyndigheten Region Syd lyckades 
vi att hitta ett Coronasäkert upplägg för att kunna genomför loppet under dåvarande restrik-
tioner. Med ett avspärrat tävlingsområde runt bryggan vid Vattentorget släppte vi in max 50 
deltagare per lopp och all publik fick hålla sig utanför. Tävlingen genomfördes med nytt deltagar-
rekord. Över 100 stycken anmälde sig till de olika loppen varav 96 personer kom till start. Vi har 
för varje år sett ett ökat intresse för vår tävling och sedan 2018 när vi flyttade starten till Vatten-
torget kommer det även mer publik. Trots att publiken fick hålla avstånd från start- och målom-
rådet bidrog de till att det blev en folkfest av tävlingen och det tycker vi är jätteroligt.
 
Stort tack till alla funktionärer som hjälpte till innan, under och efter tävlingen och till alla delta-
gare som åkte långväga ifrån för att delta! Nu börjar planeringen inför nästa års tävling.

Foto: Mikael Örnhem 
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SIMKUNNIGHET

KOSTNADSFRI SIMSKOLA SPONSRAD AV OBOS
Under höstterminen har Vöss haft gratis simskola för vuxna. Detta på 
initiativ av Obos som har sponsrat verksamheten. På tisdagskvällar har 
två grupper träffats för att lära sig grunderna i bröstsim, livräddnings-
ryggsim, crawl och ryggcrawl. Totalt har 15 personer deltagit. 

Intresset till vuxensim har varit stort. Vi har 
grupper för alla olika kunskapssteg. Vuxen-
sim för vuxna som ännu inte är simkunniga, 
crawlkurser för den som är sugen på att lära 
sig simma crawl, samt en mastersverksamhet 
som är en tävlingsform för alla som fyllt 20 
år.

Masters-SM var planerat att genomföras i mars, 
men blev, liksom mycket annat, inställt på grund 
av coronarestriktionerna. Detta var ett stort 
bakslag för mastersträningarna under våren men 
man kunde snabbt ändra inriktning på master-
sträningarna mot distans i Öppet-Vattensimning.
 
Tyvärr blev de flesta tävlingarna under sommaren 
inställda men Växjös Masterssimmare lyckades 
att ta hem första och tredje plats i Karl-Oskarsim-
met på distansen 5000m. Det blev en bra avslut-
ning på Open Water-säsongen med en första plats 
för Hampus Carlsson och en andraplats för Ryan 
Provencher i Växjö Simsällskaps första OW KM.

Antalet masterssimmare ligger på stabila 45 simmare per termin. Masters skulle kunna växa ännu 
mer om vi hade en större bassäng med tillgång till flera banor att nyttja.

VUXENVERKSAMHET

FRÅN MOTIONSSIMNING TILL MASTERS OCH OPEN 
WATER
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NYHETER 

VISSTE NI ATT LIVRÄDDNING ÄR EN SPORT!?
I höst startade en ny liten men (livs)viktig verksamhet: 
livräddning! Livräddningen utgör en del av simskolans 
verksamhet Teknikskola Mix som syftar till att introducera 
barn för våra olika simidrotter varav livräddningen är det 
senaste tillskottet. Livräddningsgruppen riktar sig således 
till simkunniga barn i åldrarna 8 till 13 år och består i 
skrivande stund av två aktiva deltagare, men fler är varmt 
välkomna att komma och prova på!

I livräddningsgruppen övar vi vattenvana, simkunnighet 
och livräddningstekniker. Deltagarna introduceras både för 
hur olika livräddningsredskap (såsom den klassika livbo-
jen) kan användas i en verklig räddningsinsats och för hur 
de används i livräddningens olika tävlingsmoment. 

Under hösten har även simsektionens mästerskapsgrupper 
fått testa livräddning som sport! Under ett träningspass 
provade simmarna på tre olika lagkapper där bland annat momenten att bogsera en livrädd-
ningsdocka, dyka under hinder och bogsera varandra med torped ingick. Aktiviteten verkade 
vara väldigt uppskattad av deltagarna som tog sig an de olika momenten med stort engagemang! 
Förhoppningsvis kommer fler VöSS-medlemmar få tillfällen att prova på livräddning i framtiden. 
En annan förhoppning är att livräddningsverksamheten också kan bidra till kompetensutveckling 
för våra ledare inom föreningen.

PERSONAL

VI SOM FINNS PÅ KANSLIET 
Till hösten kom både Marie Larsson som är kanslichef och Madelene 
Andersson som är simsektionsansvarig tillbaka efter sina mammale-
digheter. Vi hälsar dem varmt välkomna tillbaka! Nicolina Ebers som 
jobbade som arrangemangsansvarig och ansvarig i de yngre tävlings-
grupperna och i teknikskolorna har avslutat sin tid i föreningen och 
gått vidare mot nya utmaningar.

Frida Yman har kvar ansvaret för simskoleverksamheten och kursverksamheten. Azadeh Gha-
semi är anställd som simlärare i simskolan, Nedal Alhalabi och Dylan Saleh är anställda som 
simtränare. Oskar Davidsson kommer fortsätta träna Mästerskapsgrupperna. Lina Schlotterbeck 
har börjat jobba som simhoppsansvarig och finns även hon tillgänglig att nå på kansliet. Lina har 
även en fot in i konstsimmet. Katariina Kärkkainen har hand om föreningens ekonomi. 
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SIMLINJEN

EN VÄXANDE VERKSAMHET - SIMSKOLA FÖR ALLA
Under höstterminen har vi haft flera olika simskoleverksamheter igång. I skrivande 
stund har vi över 1100 barn som är registrerade i våra olika simskoleverksamheter. 

Växjö Kommun har valt att fortsätta sin satsning på förberedande simskola för sexåringar. Även i 
år huserar den verksamheten på Rygginstitutet där totalt 11 ledare har fått vara en del av 300 barns 
resa mot att bli vattenvana. Vi är glada att just vi har fått förtroendet att driva sexårsverksamheten 
även detta år. 

Vi har även fortsatt med det populära inslaget med Intensivsimskola även på de korta loven. Höst-
lovsintensiven genomfördes med ett stort gäng glada barn som gick i simskola fem dagar på lovet. 
Detta innebär att vi i nuläget bedriver intensivsimskola i egen regi tre gånger om året, på höstlovet, 
sportlovet och innan sommarlovet börjar. Samt att vi till sommaren 2021 håller i Växjö Kommuns 
Sommarsimskola. 

Vi har jobbat mycket med utvecklingsarbete för ledarna under denna terminen. Bland annat har 
våra mest rutinerade ledare fått testa på att integrera bildstöd på sina lektioner för att göra vår verk-
samhet mer inkluderande för alla barn. 
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VÅREN 2021

VAD HAR VI ATT SE FRAM EMOT?

www.vaxjosimsallskap.com Växjö Simsällskap @vaxjosimsallskap

KOMMANDE ARRANGEMANG 2021 

GOD JUL
önskar vi på Växjö Simsällskap

GOD JUL

27-28 mars
10 april
8 maj
15 maj

Glasriket Cup
Tävling Konstsim
Vårsimiaden Län

Triangeltävling Simhopp

Beroende på sektion och grupp startar vårterminen någon gång mellan vecka 
1-3. Starten för kursverksamheten kommer däremot dröja till längre fram i 
vår. Vi håller tummarna för en något mer normal termin.

Vi hoppas att alla kommer tillbaka med fulladdade batterier efter en härlig 
julledighet!


