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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.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

NYTT ÅR, NYA MÖJLIGHETER
God fortsättning till er alla! Vi har just startat ett nytt verksamhetsår, vilket alltid är spännande
och oförutsägbart. För att motverka alltför stora överraskningar kommer vi 2019 att arbeta med
målstyrning i både styrelsen och sektionerna.
Vi kommer att formulera både långsiktiga mål, som sträcker sig två till fem år framåt i tiden och
kortsiktiga mål, som sträcker sig över ett år. Ett aktivt målstyrningsarbete innebär definition av
mål, förverkligande av mål, aktiv handling, samt uppföljning.
Vi har betydligt bättre ekonomiska förutsättningar 2019, med svarta siffror i bokslutet. Vi har
dessutom vunnit upphandlingen av Sommarsimskolan, vilket gör att det känns som om
ordningen är återställd. Utgångsläget för det nya året och för den nya styrelsen, som tillträder vid
årsmötet i mitten av mars, är helt enkelt väldigt bra.
Det sportsliga verksamhetsåret är i full gång och samtliga sektioner har startat upp vårens
verksamhet. Föreningsåret går däremot mot sitt slut och vi bjuder in alla medlemmar till årsmöte
lördagen den 16 mars. Då kommer en ny styrelse att väljas, som har till uppgift att genomföra
målstyrningsarbetet och diverse priser kommer att delas ut till aktiva och ledare.
Önskar er alla en fin vårvinter!
Ordförande

Ingela Blad

ÅRSMÖTE
NÄR: Lördagen den 16 mars kl. 13.00
VAR: Hotell Royal Corner, Växjö
Program
o
o
o
o

Sedvanliga årsmötesförhandlingar ledda av Jon Malmquist,
ordf. Kultur/Fritid
Avtackning av avgående styrelseledamöter
Politiker från kommunen informerar om nuläget för ny simarena
Utdelning av stipendier med mera
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RIKSMÄSTERSKAPEN I KONSTSIM

NATIONELL KONSTSIMSTÄVLING I VÄXJÖ
Den 24-25 november samlades cirka 100 konstsimmare från hela Sverige i Växjö när Växjö
Simsällskap tillsammans med Svenska Simförbundet stod som arrangör för Riksmästerskapen.
Inom konstsim är detta en av de tre stora nationella tävlingarna. Tävlingen är en teknisk
uppvisning av antingen figurer (15 år och yngre) eller ett tekniskt musikprogram (16 år och äldre).
De yngsta deltagarna var i nioårsåldern medan den äldsta deltagaren var 62 år. En varierande
tävling helt enkelt, som bjöd på en stor variation. Bland Växjösimmarna presterade Tess Englund
allra bäst. Hon slutade på en fjärdeplats bland 42 deltagare i hennes åldersklass.
Konstsimssektionen har i efterhand fått mycket beröm både av förbundet och deltagarna för ett väl
genomfört arrangemang. Susanna Grönlund och Nicole Englund, som var ansvariga från VÖSS
håll, hoppas på att Växjö kommer att stå som arrangör för tävlingen igen i framtiden.
Förutom att tävla i Riksmästerskapen fick Växjötjejerna vara med om en annan stor upplevelse. I
regi av Svenska Simförbundet var de med och spelade in en instruktionsfilm under RM-helgen, där
både vanlig kamera och undervattenskamera användes, för att fånga grundrörelser och mönster i
konstsimningens olika moment.
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KM, SMÅSTJÄRNETÄVLING OCH LUCIA

STÄMNINGSFULLT OCH POPULÄRT LUCIAFIRANDE
Söndagen den 9 december genomfördes det årliga Luciafirandet i Växjö Simhall.
Precis som föregående år var det aktiviteter hela dagen. På förmiddagen anordnades det årliga
klubbmästerskapet för simsektionen. Under denna tävling fick vi se många snabba simningar och
hårda kamper om klubbmästartitlarna. Drygt 95 simmare från Tävlingsgrupp 1-4, Sprintgruppen,
Mästerskapsgrupperna och Masters var med i kampen om titlarna. Besök gärna vår hemsida för
att se vilka simmare som drog det längsta strået och kammade hem klubbmästartitlarna 2018. I
familjelagkappen över 3x25 valfritt simsätt vann familjen Gadajeva för andra året i rad.
Eftermiddagen inleddes med Småstjärnetävling. Detta är en nybörjartävling som riktar sig till alla
barn i Fisken Fortsättning, Hajen, Teknikskolorna och Småstjärnorna. Denna gång deltog 38
duktiga simmare på tävlingen och vi hoppas på att alla fick en positiv tävlingsupplevelse.
Dagen avslutades med det årligen återkommande luciafirandet. Denna gång var simhallen fullsatt
och Smålandsposten var på plats för att uppmärksamma firandet. Årets lucia var Saga Bodsjö som
ledde ett av de största tågen på flera år. Utöver luciatågets skönsång fick vi se konstsimmarna och
simhopparna genomföra fantastiska och spektakulära uppvisningar.
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SOMMARSIMSKOLA

VÖSS ERBJUDER SIMSKOLA HELA SOMMAREN
Sommaren 2019 kommer Växjö Simsällskap återigen att driva kommunens sommarsimskola.
Detta efter att sommarsimskolan under några år har drivits av andra aktörer. Vi är jätteglada över
att få chansen att på nytt driva sommarsimskolan och ser fram emot en sommar full av simskola!
Sommarsimskolan riktar sig till barn och ungdomar mellan 6-20 år (födda mellan 1999 och
2013), som inte är simkunniga (det vill säga, kan inte simma 200 meter). Verksamheten
kommer att bedrivas i två perioder, i början och slutet av sommaren.
Vi har uppdaterat hemsidan med all information rörande sommarsimskolan och hänvisar er
därför dit om ni vill läsa mer om denna verksamhet. Klicka på SIMSKOLA i huvudmenyn och
därefter på SOMMARSIMSKOLA i undermenyn.
Kanske är det så att man inte har möjlighet att gå på simskola under sommarlovet. Då
rekommenderar vi att boka plats i vår populära intensivsimskola som anordnas vecka 21-23.
Under dessa veckor erbjuder vi enbart grupper för nivåerna Baddaren och Pingvinen.

BOKNINGSÖPPNINGSÖPPNINGAR
Sommarsimskolan
Tisdagen den 12 mars kl. 09.00
Intensivsimskolan
Tisdagen den 23 april kl. 09.00
Termin 1 HT-2019
Måndagen den 1 juli kl. 09.00 (priobokning)
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TÄVLINGSKOMMITÈN INFORMERAR

ARENA GLASRIKET CUP STUNDAR I VÅR
Vi står inför klubbens största tävlingsarrangemang Arena Glasriket Cup, som i år äger rum den
23-24 mars. Tävlingen anordnas i år för 15:ende året i rad och som vanligt sponsrar Målerås och
Nybro Glasbruk med fina glaspriser. Detta är vi väldigt tacksamma för. Utan glasbrukens bidrag
hade vi inte kunnat fortsätta med tävlingen i denna exklusiva form. Nytt för i år är att tävlingen
har uppgraderats med en stor scoreboard, för att underlätta för tränare och simmare.
Vi vill också passa på att tacka alla fantastiska funktionärer som ställer upp och hjälper till under
alla våra tävlingsarrangemang! Utan er hade vi inte kunnat anordna några tävlingar, så ett stort
tack till er. Ni är ovärderliga!

VÅRTERMINEN ÄR IGÅNG
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NYA VUXENCRAWLKURSER VECKA 11
Inför våren 2019 valde vi att testa ett nytt upplägg för våra vuxencrawlkurser.
Istället för en lång termin delade vi upp våren i två kortare terminer. Precis som de säger så går
tiden fort när man lär sig mycket och har roligt, så vecka 11 är det redan dags för kursstart av
vårens andra termin. Har du länge känt att det hade varit kul att lära sig crawla? Ta då chansen
och anmäla dig till någon av våra crawlgrupper.
Vi erbjuder åtta lektionstillfällen och kurser på fyra olika nivåer. För de som deltar i vår
verksamhet under vårens första termin är bokningen till nästa termin redan öppen. För övriga
öppnar bokningen fredagen den 1 mars kl. 09.00.
Välkomna att anta en ny utmaning med oss i Växjö Simsällskap!
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FULLT ÖS I SIMHALLEN UNDER ÅRETS METERSIM

SIMNING, FIGURER OCH HOPP

Lördagen den 9 februari genomfördes årets metersim i Växjö Simhall. Arrangemanget är ett sätt
för våra simidrottare att samla in pengar både till VöSS, men också till sig själva. Detta genom
att samla sponsorer, som antingen sponsrar med en fast summa eller en rörlig summa. Den
rörliga summan baseras på hur många meter simidrottaren simmar alternativt hur många poäng
simidrottaren samlar in genom hopp och figurer.
Nytt för i år var att samtliga sektioner, både simning-, konstsim- och simhoppssektionen deltog
i arrangemanget. På detta sätt samlades samtliga simidrottare och i Växjö Simhall kunde man
njuta både av simning, simhopp och figursimning på samma gång. Jätteroligt tycker vi!
Nytt för i år var även att vi i samband med metersimmet arrangerade en del kringaktiviteter. Alla
deltagare på plats var med och tävlade om priser i ett stort lotteri och det arrangerades även en
tipsrunda som de aktiva kunde delta i. Deltagarna fotograferades efter genomförd
simning/hoppning/figursimning vid vår fotovägg och på plats fanns det även ett stort fikabord
för alla deltagare.
Ett 70-tal simmare, ett 10-tal simhoppare och ett 10-tal konstsimmare deltog och det var fullt ös
i samtliga bassänger under hela förmiddagen. Simmarna simmade längder och samlade meter,
simhopparna hoppade och samlade poäng och konstsimmarna gjorde figurer och samlade
poäng. Från simsektionen deltog simmare från våra mästerskapsgrupper, tävlingsgrupper och
sprintgruppen och simmarna simmade allt mellan 1000 och 4675 meter. För både simhopparna
och konstsimmarna var detta en jättebra träning att utom tävlan kunna träna på både hopp och
figurer inför kommande tävlingar.
Vi vill tacka alla deltagare, men fram för allt alla sponsorer! Både de som sponsrat med fika och
priser till själva arrangemanget och de som sponsrat våra duktiga simidrottare. Besök gärna vår
hemsida för att se vilka som varit med och sponsrat arrangemanget och våra simidrottare.
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ÖPPET-VATTENTÄVLING
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EN TÄVLING FÖR NYBÖRJARE & VETERANER
Lördagen den 15 juni bjuder Växjö Simsällskap in till OW-tävling i
centralt belägna Växjösjön. Som deltagare går det att välja mellan
tre olika simdistanser: 925 meter, 1850 meter, samt 5000 meter.
Minimumålder för att delta är 11 år. Alla under 15 år behöver
målsmans tillåtelse för att få delta. Tidtagning sker med personliga,
elektroniska chip.
Mer information går att finna löpande på Växjö Simsällskaps
hemsida, under fliken ”våra arrangemang”, samt på tävlingens
Facebooksida @karloskarsimmet.

Tävlingskostnad
925m: 250 kr
1850m: 350 kr
5000m: 500 kr
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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 erbjuder tre olika sponsorpaket som man kan välja
mellan. 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

