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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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I skrivande stund skiner solen, alla skolbarn/ungdomar har nu sommarlov, en tid för bad, lek och 
äventyr. Detta gäller även för styrelsen, som nu har ett uppehåll från styrelsearbetet. Det innebär 
dock inte att verksamheten tar ledigt. Sommarsimskolan, som till vår glädje är tillbaka i VÖSS 
regi, är i full gång! 

I höst kommer två av våra medarbetare att vara föräldralediga och ytterligare en kommer att sluta 
sin tjänst i VÖSS. Detta innebär att vi har anställt vikarier som kommer att axla ansvaret under 
hösten och som kommer att göra sitt bästa för att verksamheten skall fungera. Vi har också tillsatt 
en administrativ tjänst som skall ge en stabilitet i organisationen inför framtiden. Läs gärna mer 
om våra nya medarbetare i detta utskick. 

Slutligen kommer vi i höst att fortsätta att arbeta för att den nya simhallen skall byggas. Vi 
kommer att trycka på att den nya anläggningen ska tillgodose samtliga simidrotters behov och att 
kommunen garanterar att våra verksamheter även under byggtiden kan utföra sin idrott.

Vi önskar er alla en underbar sommar med återhämtning, aktivitet och gemenskap!

ORDFÖRANDE HAR ORDET

SOMMAR, SOL OCH ENERGIUPPLADDNING

Ordförande
Ingela Blad

STYRELSEN  
ÖNSKAR ALLA 

MEDLEMMAR EN 
GLAD SOMMAR!
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ARENA GLASRIKET CUP
FRAMGÅNGSRIK HEMMATÄVLING
Näst sista helgen i mars månad i år arrangerades Arena Glasriket Cup på hemmaplan i Växjöbaljan. 
Tävlingen är utan tvekan VöSS största arrangemang och kräver en hel del arbete och ideella krafter 
för att ro i hamn. Men vi kan konstatera att det i slutändan är värt all tid och allt arbete som läggs 
ner då tävlingen blir ett glatt och spännande  arrangemang som lockar och ger flertalet simidrottare 
chansen att tävla och mäta sin utveckling. Totalt besökte hela 300 ungdomssimmare från 21 olika 
klubbar Växjö under helgen och över 2000 tävlingsstarter gjordes. 

Huvudsponsorerna Nybro och Målerås ställde som vanligt upp och sponsrade med fin fina 
glaspriser, som gör tävlingen unik i att man vinner dessa i stället för ”vanliga” medaljer och 
plaketter. Till i år testade vi även ett nytt upplägg med en ny grenordning, finalheat i de olika 
åldersklasserna, mixedlagkapper samt så återinförde vi traditionen med Glasriktet Cup rekord. 
Allt sammantaget ledde till att arrangemangets nivå höjdes och vi fick bevittna en hel del snabba 
simningar i Växjöbaljan tillsammans med högljudda hejarop och applåder!

För VöSS del ville över 80 simmare tävla och mäta sin utveckling under denna helg! Självfallet 
tycker vi att det är fantastiskt roligt att vi som klubb intresserar och ger så många barn och 
ungdomar chansen till att tävla och få en chans till att nå sina målsättningar, oberoende av om 
dessa är att klara av en tävlingsdistans för första gången, simma till sig ett personligt rekord, kvala 
in till en större tävling eller mästerskap eller helt enkelt bara ha riktigt, riktigt kul i den gemenskap 
som skapas! 

Foto: Mikael Örnhem 
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En spännande vårtermin går mot sitt slut och enbart mästerskapssimmarna tränar fortfarande. 
Våra träningsgrupper samt våra Småstjärnor avslutade terminen och tog sommarlov redan i 
mitten av juni och våra övriga tävlingssimmare avslutade terminen förra helgen. 

I månadsskiftet juni/juli gjorde de snabbaste simmarna i Sverige upp om svenska mästartitlar 
under SM/JSM-tävlingarna på Lindängsbadet i Malmö. På startpallen stod för VöSS Clara 
Örnhem och Yahia Mossa. Clara noterade ett personligt rekord och tre ytterligare stabila och bra 
simningar. Yahia deltog på sitt första para SM och simmade till sig hela tre svenska rekord i sin 
klass. Han deltog i fyra finaler och fick även med sig en silvermedalj hem på distansen 50 
bröstsim. Vi säger självklart stort grattis till Yahia! 

Under samma helg som SM/JSM simmades deltog VöSS även på Sydow Sprinten i Ljungby. Detta 
var avslutningstävlingen för ett 40-tal tävlingssimmare. Att så många ville vara med och träna så 
länge tyckte vi var jätteroligt! Det var längesedan vi hade över 40 simmare som var med så långt 
in på sommarsäsongen och vi tycker att det är fantastiskt roligt att vi har så många som är 
intresserade av att tävla. Ljungby bjöd på strålande väder hela helgen och simmarna noterade en 
hel drös med personliga rekord. Vi fick även med oss två DM-kval som Liam Nilsson och Hugo 
Hermansson stod för. 

Avslutningen för terminen kommer att ske med mästerskap i Peking. Eller ja, i Norrköping då, 
där Sum-Sim kommer att arrangeras den 10-14 juli. Hela 13 simmare är inkvalade till 
mästerskapet, och vi fortsätter därmed vår fina trend i att växa som trupp på Sum-Sim för varje 
år.

Nu hoppas vi på en sommar med ett lagom fint väder och välförtjänst ledighet. Glöm inte heller 
att följa våra fantastiska simmare på plats i Norrköping nästa vecka, antingen på plats eller via 
livetiming! 

SIMSEKTIONEN

VÅRTERMINEN AVSLUTAS MED TÄVLINGAR
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SIMLINJEN

SOMMARSIMSKOLAN LOCKAR DELTAGARE
Under våren deltog över 700 barn i vår simskoleverksamhet och till sommarsimskolan är över 
1000 barn anmälda. Vi är väldigt glada för att intresset är så stort för vår simskoleverksamhet och 
vi jobbar hårt för att erbjuda en verksamhet som är i framkant.

Period 1 av sommarsimskolan närmar sig sitt slut och på måndag släpper vi iväg drygt 600 barn 
för vidare lek och bad under resten av sommaren. Period 2 av sommarsimskolan drar sedan 
igång den 25 juli och då kommer vi att bedriva simskola både i Växjö Simhall och på utebaden i 
Braås, Ingelstad, Lammhult och Rottne. 

Till hösten kommer vi att fortsätta samarbetet med Växjö kommun och erbjuda gratis simskola 
med fokus på vattenvana, för barn födda 2013. Vi är jätteglada att vi fick förtroendet att bedriva 
denna verksamhet och ser fram emot att bidra till ett Växjö där allt fler barn blir simkunniga. 

Bokningen för höstens simskola är nu öppen och vi rekommenderar er att säkra er plats så snart 
som möjligt, då intresset har varit stort! Även bokningen till vuxensim, vuxencrawl och anpassad 
simträning är öppen. 

Glad sommar och glöm inte att bada säkert! 
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KONSTSIMSSEKTIONEN

AKTIV VÅRTERMIN SOM AVSLUTADES I PRAG
Konstsimsektionen har haft en aktiv vårtermin med tävlingar både på hemmaplan i Växjö och i 
Jönköping och Göteborg. Tävlingsåret 2018-2019 avslutades med USM i Eriksdalsbadet i 
Stockholm den 16-18 maj och sedan JSM den 14-16 juni i Örebro. Många bra simningar och 
goda resultat till våra mästerskapssimmare som flitigt jobbar med att förbättra sina färdigheter i 
vattnet.

Under våren har vår nybörjargrupp också tränat hårt tillsammans med Sara och Tess som tränare. 
De har visat vad många timmars övning mynnar ut i och terminen avslutades med en liten show 
tillsammans med fortsättningsgruppernas konstsimmare. VÖSS bjöd på glass och alla lovade att 
flitigt öva på sina balettben under sommaruppehållet.

Tess Englund har också varit i Österrike och Tjeckien och tävlat tillsammans med 
ungdomsladslaget. Tillsammans har de åter satt Sverige på konstsimskartan. Vi säger grattis till 
Tess för dessa prestationer!  

MASTERS

EN VERSAMHET SOM FLYTTAT UTOMHUS
I mars kom förra årets topplista ut och VöSS hade hela 69 topp tio tider i Sverige på olika 
distanser, dam och herr inräknat. Det visar på att vi har en stor trupp simmare i föreningen. 

Till Masters SM i Eskilstuna den 22-24 mars skickade VöSS en trupp på 14 pre-masters- och 
masterssimmare. VöSS blev nionde bästa Masters förening i Sverige, endast tre poäng från 
sjundeplatsen. Totalt simmade VöSS hem tio guld-, nio silver- och tolv bronsmedaljer.

Masterssimmarna avslutade vårterminens bassängsimning i slutet av maj och sedan dess simmat 
utomhus, för att träna för SM i öppetvatten, som arrangeras i Göteborg i augusti.  
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Simhoppssektionen har rullat på som vanligt under 
vårterminen. Vi har sett ett ökat intresse för att träna 
simhopp och många nya deltagare har börjat i våra 
nybörjargrupper. Det tycker vi självklart är 
jätteroligt! 

De hoppare som tränar i Grupp 1 har varit och tävlat 
både i Riksfinalen och i Ungdoms SM. Grupp 1 tränar 
tre dagar i veckan och har tränat simhopp i många år. 
Vi hade två hoppare som representerade VöSS i båda 
tävlingarna. I Riksfinalen tävlade Filip Magnusson och 
Zack Röing. På USM deltog Filip och Linus 
Andersson. Det blev inga medaljer, men hopparna fick 
bra poäng. Ungdoms SM pågick i 4 dagar i Jönköping 
och hopparna tyckte det var roligt att få åka iväg på en 
längre tävling. 

SIMHOPPSSEKTIONEN

MÅNGA NYA HOPPARE UNDER VÅREN 

PERSONAL
ANSVARSOMRÅDEN UNDER HÖSTEN 2019
Till hösten kommer både Marie Larsson som är kanslichef och Madelene Andersson som är 
simsektionsansvarig att vara mammalediga. Jennifer Nilsson, som ansvarat för simskolan och de 
yngsta tävlingsgrupperna kommer att flytta och avslutar därför sin tid i föreningen i samband 
med sommarledigheten.

Frida Yman kommer att ta över simskolan, samt ansvaret för våra kursverksamheter. Nicolina 
Ebers och Dylan Saleh är anställda som simtränare. Nicolina kommer också fortsatt att ha ansvar 
för våra tävlingsarrangemang. Oskar Davidsson kommer fortsätta träna Mästerskapsgrupperna. 
Tillsammans kommer de att sköta simsektionens administration. Tina Curlinova är nyanställd 
administratör och kommer att jobba på kansliet.  

Vi ber er medlemmar om förståelse att det kan ta lite tid 
att sätta sig in i vissa saker. Missar vi något får ni gärna 
höra av er och påminna oss. Hjälps vi åt går det oftast 
mycket bättre! 
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KARL-OSKARSIMMET

EN SOLIG TILLSTÄLLNING I VÄXJÖSJÖN 

Foto: Mikael Örnhem 

I mitten av juni genomfördes årets upplaga av vår öppet-vattentävling Karl-Oskarsimmet. Nytt för 
i år var banan som simmades, den har blivit mer publikvänlig och det är enklare för åskådarna att 
följa simmarna. 5000 meters loppet var i år även en del av Svenska simförbundets tävling Open 
Water Trophy. Tävlingen genomfördes för fjärde året i rad och i år var det drygt 60 anmälda 
deltagare. Vi har för varje år sett ett ökat intresse för tävlingen och sen förra året då vi flyttat 
starten till Vattentorget är det även mycket mer publik. Publiken bidrar till att det blir en folkfest 
av tävlingen och det tycker vi är jätteroligt. 

Stort tack till alla funktionärer 
som hjälpte till under tävlingen och 
till alla deltagare som åkte långväga 
ifrån för att delta! Nu börjar 
planeringen inför nästa års tävling. 

Vi ses igen i juni 2020!
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VAD HAR VI ATT SE FRAM EMOT?

www.vaxjosimsallskap.com Växjö Simsällskap vaxjosimsallskap

HÖSTEN 2019

Beroende på sektion och grupp så drar höstterminen igång någon gång mellan vecka 33-35. 
Då hoppas vi på att alla kommer tillbaka med fulladdade batterier!

På arrangemangskalendern står följande noterat:

• Simtävlingen Swedbank Arena Cup den 7-8 september 
• Simtävlingen Kronobergscupen den 16 november 
• Klubbmästerskap för simsektionen och luciafirande den 15 december 

GLAD 
SOMMAR
ÖNSKAR VI PÅ VÄXJÖ SIMSÄLLSKAP


