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IDROTTENS
VERKSAMHETSIDÉ

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 VERKSAMHETSIDÉ

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.
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Växjö Simsällskap bedriver
verksamhet med kvalitet.
Växjö Simsällskap arbetar
för en långsiktig, hållbar
verksamhet.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Denna berg och dalbana vi kallar Covid-19 börjar förhoppningsvis närma sig sitt slut. Efter
en välförtjänt semester under sommaren har alla VöSS verksamheter kunnat starta höstterminen lite mer som vanligt. Däremot har vi ännu några rutiner som vi ber alla medlemmar
att följa inne i simhallen, samt att man avstår från deltagande om man känner minsta symptom.
Efter sommaren har vi haft en del personaländringar som ni vid det här laget lagt märke till.
Simtränarna Dylan och Jesper och simhopps- och konstsimstränaren Lina har lämnat Växjö
för nya utmaningar. Simskoleansvariga Frida Y har börjat studera så vi har förstärkt simskolans verksamhet med Frida W som tagit över som simskoleansvarig. Som tillskott till personalen är det nu Elias som ansvarig för simhopp men i skrivande stund har vi inte lyckas hitta
en långtidslösning for konstsimssektionen. I simsektionen har vi anställt Johan Ekberg som
breddansvarig. Även inom simsektionen har vi sett ett ökat behov av flera tränare. Madelene
är nu på föräldrarledighet under 2022 och tränarna ser över bästa upplägg för simmarna i
sektionen.
Under hösten har vi fått ser ett nytt liv i vår tävlingsverksamhet. Simmare och simhoppare
har kunnat börja tävla igen. Rolig framgånger på SM/JSM, SUMSIM och även Masters SM
visar att förening hanterade coronapandemi på ett bra sätt. Föreningen ser över planering för
2022 där vi får hoppas att livet får återgå till det normala igen.
God Jul önskar VöSS Styrelse!

Ordförande

Ryan Provencher
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SIMLINJEN

GRATIS SIMSKOLA FÖR SEXÅRINGAR
Under hösten har vi arrangerat Växjö kommuns Sexårsverksamhet för barn födda 2015 på
Rygginstitutet. Över 300 barn har i två omgångar, varit aktiva i bassängen varje vecka för
att öka sin vattenvana och bli bekväma med vatten. Projektet har varit mycket uppskattat
för så väl barn, som föräldrar och ledare. Det känns fantastiskt bra att kunna bidra till att
fler barn lär sig att vara trygga i vattnet.
Under hösten 2022 kommer barn födda 2016 bli erbjudna att delta i Sexårsverksamheten
på Rygginstitutet.

SIMLINJEN

HÖJDARTERMINER FÖR SIMSKOLAN
I augusti drog Termin 1 igång, den första terminen på ett tag som varit lite mindre påverkad av coronapandemin. Terminen kunde genomföras utan restriktioner och det kändes
riktigt bra att vara igång igen.
Just nu pågår Termin 2 och det märks att många saknat simskolan. Den blev fullbokad
väldigt snabbt och vi har över 870 barn verksamma varje vecka. Termin 2 gör nu en paus
över jul och återupptas igen under början av 2022.
Nästa simskoletermin startar vecka 9 i månadsskiftet mellan februari och mars.
Hoppas vi ses då!
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SIMHOPPSSEKTIONEN

FARTFYLLD SIMHOPPSTERMIN
Detta år har varit ett utmanande men ett bra år! Det har
hänt mycket med utvecklingen i simhoppssektionen. Elias
har tagit över efter Lina som ansvarig. Vi har fått anpassa
oss efter Coronaviruset men också nu äntligen fått åka på
några tävlingar i höst. Detta har varit väldigt uppskattat
och vi hoppas att läget inte blir värre utan vi kan fortsätta
med detta nästa år.
Simhopppet har samtidigt aldrig varit så stort som det
är nu! I höst har vi varit uppemot 70 st hoppare och vi
hoppas det kan fortsätta så även om vi når en begränsning
i bassängen.

SIMHOPPSSEKTIONEN

EN AV VÅRA HOPPARE - ZOE LUNDIN

Vem är du?
Jag går i 6:an på Hovshagaskolan. Gillar att träna simhopp/ crossfit.
Bara 1 dag ledig per vecka. Jag gillar att sova när jag är ledig.
Favoriträtt?
Skaldjur och Havet
Vad tycker du är det som gör simhopp så roligt?
Fler kompisar från början i simhoppet än simningen. Simhoppet är
en utmanande sport med många olika moment som man ska lära
sig. Det blir en varierad träning med landträning och vatten. Det
känns också som en liten familj där man lär känna andra hoppare
utanför vår egen klubb.
Under hösten har Zoe fått åka till Jönköping och tränat för deras
tränare som bland annat varit med och tränat upp senaste OS-hopparen Emma Gullstrand.
Vart ser du dig om 5 år?
Jag vill kunna fortsätta träna mycket simhopp och kanske kan träna
i kombination med skolan. Jag vill kunna träna för att möjligtvis kunna vara med i någon större
tävling kanske internationellt. Men fortfarande ha roligt på simhoppet.
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SIMSEKTIONEN

PÅ TAPETEN I SIMSEKTIONEN

Under helgen 10-12 december arrangerades
Sum-Sim Riksfinal. Tävlingen är ett ungdoms SM för Sveriges snabbaste simungdomar i åldern 13-16 år. Plats för mästerskapet
var i år Stockholm och som arrangör stod
Spårvägen Simförening. Som vanligt innebar
detta ett häftigt mästerskapsarrangemang
med bland annat ljus- och strålkastarpresentationer samt inmarscher.
VöSS hade en trupp på hela 16 simmare på
plats som tillsammans gjorde 38 starter. Detta i sig är en stor trupp och många starter för VöSS del, vilket är fantastiskt roligt och visar på en
stark ungdomsverksamhet.
Två simmare lyckades knipa varsin medalj under helgen. Det var Louise Strand som på distansen 200m fjärilsim simmade hem silvermedaljen för flickor 16 år och Alwin Edqvist som på
distansen 100m frisim simmade hem en bronsmedalj för pojkar 15 år.
Utöver detta hade vi fem starter inom topp sex och vissa av dessa var snöpligt nära medaljer.
Som helhet placerar sig majoriteten av simningarna inom topp 12, vilket innebär föreningspoäng i klubbstriden, samt så innebar många lopp personliga rekord och flertalet av dessa var
riktigt stora. VöSS placerar sig som 19 klubb i den totala klubbstriden efter ett väl genomfört
mästerskap.
Lördagen den 4 december var 16 tappra simmare i Kalmar för att göra upp om medaljerna på
Höstsimiaden. Många personliga rekord och fina minnen tog simmarna med ledarna Emanuel,
Lily, Iris och Linus med sig hem till Växjö.
Lördag 27 december kommer Mästerskapsgruppen testa något helt nytt. Gruppen ska försöka
träna i ¾ dels långbana. Går detta vägen ska vi försöka permanenta detta till nästa säsong.
Hur simmar man i ¾ dels långbana i Växjö? Rätt svar skickas till frida@vaxjosimsallskap.com.
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TÄVLINGAR

STENUNGSUNDSSIMMET 2021

Söndagen 8 augusti gick Stenungsundssimmet av stapeln som simklubben S77 anordnade.
Tävlingen går alltid av stapeln andra söndagen i Augusti och det finns klasser för både barn
och vuxna. På herrarnas 3000 meter var spänningen olidlig. De tre simmarna på pallen följdes åt hela loppet och även om Ryan Provencher la in en spurt och knappade in efter sista
vändningen så höll Cristiano ut och vann. Några sekunder senare jagade Pär frenetiskt in i
mål och slutade på en tredje plats. Damernas lopp gav 3 fina simningar där Sara Lundeholm
vann följt Katarina Fuxén Hallerstedt på andra plats, och på tredje plats Sara från Göteborg
Sim.

RESULTAT

Dam 3000 meter
1a - Sara Lundeholm - 46:24
2a - Katarina Hallerstedt - 51:43
3a - Sara Persson- 56:41
Herr 3000 meter
1a - Cristiano Santos - 40:55
2a - Ryan Provencher - 41:01
3a - Pär Gustavsson - 41:15

MASTERS

TRÄNING OCH TÄVLING I ÖPPET VATTEN
Masters har fått hålla igång med simträning utomhus när simhallen var stängd vecka 21
som alla andra. Lyckligtvis har vattentemperaturen varit på rätt nivå i de flesta sjöar, så de
flesta simmare har inte haft något hinder att simma ute.
En av motivering har varit en 21+km Öppet vatten lopp den 14 aug, Vidösternsimmet.
Där hela 10st Växjö SS masters simmare stod på startlinje. Ola Green (3a herrar) , Pär
Gustafsson (6:a herrar), Josefin Palm (4:a damer), Martin Harlenbäck (9a herrar), Johan
Stålhammar (10a herrar), Martin Gummesson, Katarina Schenkar (6a damer), Markus
Kämpe, Hampus Carlsson och Ryan Provencher. De sistnämnda Ryan (2a) och Hampus
(3a) detog i premiären av en dubbel distans The Viking Edition och simmade över 42+km.

VÄXJÖ SIMSÄLLSKAP 2021 nr 2

TÄVLINGAR

MASTERS SM
Efter ungefär två års uppehåll till följd av Covid-19,
var det dags för det första Masters-SM sedan mars
2019. Ca 350 deltagare från 50 olika föreningar,
från Luleå till Malmö anlände till Jönköping under
fredagen, för att göra upp om vilken som skulle bli
Sveriges bästa Masters-förening. Detta genom att
tävla i 28 individuella lopp och 6 lagkapper. Växjö
Simsällskap skickade 12 simmare till Jönköping som
ställde upp i 48 individuella starter och åtta lagkappslag. Simmare i topp sex får poäng i klubbstriden av Sveriges bästa masters-klubb.
Växjö Simsällkap blev den sjätte bästa Masters-klubben i Sverige under tävlingen. Klubbens MVP Josefin Palm vann 3 guld, 2 silver, 3 brons (1 indvid, 2 lagkapp) och var nära två svenska rekord i 100 medley och 50 bröst.

KONSTSIMSSEKTIONEN

HÖSTTERMINEN MED KONSTSIM
Hösten har bjudit på en tävling i Täby som två av våra konstsimmare deltog på. De aktiva
uppskattade att få komma ut och tävla igen! Den 12 december hade våra grupper gemensam terminsavslutning i multibassängen. Det var lyckat att samla alla och träna och umgås tillsammans.
Till våren kommer vi slå ihop grupper för att öka gemenskapen och träningsglädjen. I januari
kommer vi även att satsa på en internutbildning för våra tränare.
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UTVECKLING

FÖRELÄSNING OM KOMPLETTERANDE
KOMMUNIKATION
Vi i Växjö Simsällskap tycker det är viktigt med
ledarutveckling. Därför ordnar vi flera olika typer
av utbildningar och föreläsningar för att rusta våra
ledare på bästa sätt. I slutet av november besökte
Maja Jägervall oss för att hålla en föreläsning om
AKK (alternativ kompletterande kommunikation).
Maja jobbar i vanliga fall som logoped och kom
med många bra tips om hur vi kan fortsätta jobba
med visuellt stöd i vår verksamhet.
Nu jobbar vi på att få ut olika typer av bildstöd i vår
verksamhet. Först på plats är bilder som ledarna
kan bygga scheman med. Har ditt barn behov av
bildstöd får du gärna kontakta oss på kansliet så
ser vi till att ditt barns ledare börjar använda sig av
relevant stöd i undervisningen.

EVENEMANG

LUCIAFIRANDET FÅR REVANSCH
För första gången sedan 2018 bjöd Växjö Simsällskap söndagen den 19 december in till traditionsenligt luciafirande i Växjö simhall. Läktaren var helt full med nära och kära som kommit
för att titta och som drack glögg och köpte lotter
i vårt lotteri. Cirka 65 simmare deltog i luciatåget och bjöd på stämningsfull sång ledd av
Emmy Kleivard och Anne Petersson. Luciatåget
följdes av en vacker konstsimsuppvisning samt
en hisnande simhoppsuppvisning. Vi hoppas
att traditionen fortsätter nästa år!
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UTMÄRKELSER

TOMMY SVENSSON-PRISET

Växjö kommun delar varje år ut Tommy Svenssonpriset till en ung man eller kvinna som
uppmuntran och stöd för att vidareutbilda sig inom någon idrott.
Årets Tommy Svensson-pris delades ut på Vida Arena under hösten vid en ishockeymatch.
Priset tilldelades Linn Olsson från BTK Frej och Alvin Eriksson från Växjös Simsällskap.
Linn Olsson, 17 år, BTK Frej
”Linn har nått stora framgångar de senaste åren med ett SM-guld i Lag i F16 och deltagande i
Ungdoms-EM som två höjdpunkter. Linn är också en stor förebild för yngre tjejer i BTK Frej
med sitt engagemang i föreningens nybörjargrupp.”
Alvin Eriksson, 18 år, Växjö Simsällskap
”Alvin är en glad och positiv kille med höga ambitioner och målsättningar. Trots detta är
Alvin alltid ödmjuk inför uppgiften och lika rimligt som det är att lyckas, lika okej är det att
misslyckas. Alvin sätter inte bara höga mål för sig själv, utan är en fantastisk lagkamrat som
uppmuntrar övriga simmare i sin omgivning att också sätta höga mål och tro på sig själva.”
Vi är stolta över Alvin, grattis till priset!
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FÖRENINGEN

ÖVERGÅNGEN TILL UPPDATERAT SPORTADMIN

Under höstterminen har föreningen uppdaterat sitt administrationssystem för att minska
administrationen i föreningen och istället kunna få tid att satsa på att utveckla verksamheten.
Detta för att erbjuda er medlemmar ett bättre
medlemskap i vår förening. Det betyder att du
framöver kommer kunna betala din medlemsavgift och deltagaravgift via nya digitala
betalningsmetoder.
En administrationsavgift mellan 9-59 kronor
per betalning tillkommer för att täcka transaktionsavgifterna och de nya automatiserade
funktionerna.
Denna satsning innebär minskad administration för oss som förening vilket gör att vi får
mer tid till det vi verkligen vill satsa på, nämligen att utveckla vår verksamhet.

!

För att ta del av information och
erbjudanden, ladda ner SportAdmin
Medlemsapp från AppStore eller
Google Play.

Har ni frågor eller funderingar kontakta:
Marie Larsson, kanslichef
marie@vaxjosimsallskap.com

FRÅGOR OCH SVAR:
Varför kommer en administrationsavgift
att tas ut?
För att vi som förening ska kunna digitalisera
och förenkla vår administration genom
SportAdmin.
Vad innebär det för föreningen?
Delar av vår administration kan
automatiseras och vi kan erbjuda våra
medlemmar fler betalningsmöjligheter.
Betalningen kommer att skötas via vår
betalpartner Billmate, vilket gör att vårt
kansli sparar många timmars jobb som
tidigare lagts på att manuellt registrera och
bocka av fakturor. Detta innebär att vi i
stället kan lägga vår tid på att utveckla f
öreningens verksamhet.
Vad innebär det för mig som medlem?
För dig som medlem innebär det en
smidigare upplevelse vid anmälan och betalning. Det kommer finnas möjlighet att ställa
sig i kö till fullbokade grupper. Vi kan erbjuda
fler betalningsmetoder så som kortbetalning, fakturabetalning* och delbetalning*.
Alla medlemmar får tillgång till SportAdmins
medlems-app. I appen kommer du ha
tillgång till bland annat medlemskort,
märkesprotokoll och
grupprekommendationer för dig eller ditt
barn. Du har även möjlighet att se dina
betalningar samt erbjudanden från
föreningen och våra samarbetspartners.
Administrationsavgiften är det som gör
ovanstående möjligt och pengarna går
därmed indirekt tillbaka in i Växjö Simsällskap och vår verksamhet.
*) Tänk på att faktura eller delbetalning
innebär att det kommer att tas en lätt
kreditupplysning.
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PERSONAL

HÖSTTERMINENS NYKOMLINGAR

I personalstyrkan har det skett lite förändringar under höstterminen.
Frida Wilkens tog över ansvaret för simskoleverksamheten och kursverksamheten i slutet av sommaren. Vid sin sida har hon Frida Yman
som stöttar upp som assisterande simskoleansvarig.
Elias Olastuen började som simhoppsansvarig i samma vända och tog
över sektionsansvaret efter Lina.

Övriga ni finner på kansliet och i simhallen är Marie Larsson (kanslichef), Katariina Kärkkäinen (ekonomiansvarig), Oskar Davidsson (huvudtränare, NIU-ansvarig) och Nedal Alhalabi (simtränare). Dessutom
har vi ungefär 60 stycken timanställda som är verksamma i simhallen
varje vecka.

LIVRÄDDNING

TÄVLINGSPREMIÄR OCH NÅGRA FRAMÅTBLICKAR
Under Småstjärnetävlingen den 19e december fanns för första gången två livräddningsgrenar med i programmet. En modig livräddare ställde upp på 25 meter bojsim och simmade
det riktigt fort på ett nytt personligt rekord! Förhoppningsvis vill fler vara med vid nästa
tävlingstillfälle. Alla simmare är välkomna att ställa upp, även de som inte deltar aktivt i
livräddningsgruppen!
Under den kommande vårterminen planeras livräddningsaktiviteter under både sportlov och påsklov. Håll utkik efter
information om detta och passa på att vara med om Du är
nyfiken på livräddning! Det finns även planer på att starta
upp ännu en livräddningsgrupp för äldre ungdomar och
ledare i föreningen, som en introduktion till livräddande
tekniker och till livräddning som sport. Precis som i den
nuvarande livräddningsgruppen kommer fokus vara på att
hantera livräddningsutrustning och utveckla sin vattenvana.

Foto: Frida Yman

Vi har även välkomnat Johan Ekberg till vår personalstyrka som breddansvarig i föreningen. Johan agerar just nu sektionsansvarig för simsektionen då Madelene är på föräldraledighet under 2022.
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FÖRENINGEN

STÖTTA VÄXJÖ SIMSÄLLSKAP
Bli sponsor och stötta VÖSS!

När ni väljer att bli sponsor till Växjö Simsällskap stödjer ni vår verksamhet som riktar sig till
barn, unga och vuxna som utövar olika simidrotter i vår förening. Detta bidrar till en meningsfull och hälsofrämjande fritid, samt bidrar till att öka simkunnigheten i Växjö.
För att sponsra Växjö Simsällskap kontaktar ni kansli@vaxjosimsallskap.com så hjälper vi er
vidare.

Bli stödmedlem!

Som privatperson kan du stötta Växjö Simsällskap genom att bli stödmedlem i vår förening.
Det gör du via vår bokningssida. Genom att bli stödmedlem stöttar du föreningen även om
du själv inte är aktiv i den och hjälper oss att kunna driva vår verksamhet framåt.

MEDLEMSENGAGEMANG
Vill du engagera dig ideellt i Växjö Simsällskap? Hjälpa till vid tävlingar,
evenemang eller kanske vara aktiv i en särskild sektion? Kontakta kansliet så
hjälper vi dig att hitta rätt. All hjälp är varmt välkommen!
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VÅREN 2022

VAD HAR VI ATT SE FRAM EMOT?
Under vårterminen planeras det inför tävlingar på både
hemma- och bortaplan. Dessutom ser vi fram emot flera
intensivsimskolor och sommarsimskola under 6 veckor på
sommarlovet.

Våra arragemang VT 2022
Glasriket Cup 26-27 mars
Småstjärnetävling ev 3 april
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önskar vi på Växjö Simsällskap

www.vaxjosimsallskap.com

Växjö Simsällskap

@vaxjosimsallskap

