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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.
Växjö Simsällskap bedriver
verksamhet med kvalitet.
Växjö Simsällskap arbetar
för en långsiktig, hållbar
verksamhet.

BUBBLAN
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
På årsmötet 20 mars valdes jag till ny ordförande i föreningen och tog över stafettpinnen efter
Ingela Blad. För er som inte känner mig sen tidigare så började jag simma för Växjö SS under
hösten 2006 i en motionsgrupp. Under 2007 flyttade min familj till Växjö och då hjälpte jag
föreningen att starta upp en Masters Verksamhet där vi deltog i Masters SM för första gången i
mars 2007. Från mars 2010 till mars 2011 var jag Ordförande i Vöss. År 2016-2017 var jag tillbaka i styrelsen som ledamot och träffade Ingela för första gången. Vi har haft mycket kontakt
sedan dess.
Sedan jag tog över har utmaningarna kring pandemin fortsatt. Lagom till sommarens
mästerskapstävlingar har vi förlorat tillträde till 25-metersbassängen på grund av renovering. Trots detta lyckades Konstsim delta i en onlinetävling innan bassängen stängdes,
detta genom att filma programmen. Även Simhopp hade en större avslutning med märkestagning med mera. Efter Simhopps avsluntningar har de inte haft mer träningar då
multibassängen är för grund för att kunna bedriva träning i. Konstsim har däremot nyttjat multibassängen vid några tillfällen för att kunna hålla igång sin träning lite längre.
Simtränarna har jobbat hårt för att hitta de bästa lösningarna för att simmarna ska ha
möjlighet att förbereda sig inför sommarens mästerskapstävlingar. Det har varit många
olika besked för när de olika tävlingarna ska genomföras. Det har landat i att det arrangeras ett pandemianpassat SM/JSM samt ett SUM-SIM för simmare födda 2003-2005. Vi
önskar våra simmare som ska ge sig iväg och tävla ett stort lycka till!
Karl-Oskarsimmet har flyttats från den 12 juni till den 28 augusti vilket öppnade upp för
ett OW-KM den 12 juni istället. På KM deltog ett 30-tal glada simmare. Vi hoppas att
intresset för Karl-Oskarsimmet blir stort.
Vi ser ljust på framtiden och vi hoppas och önskar att träning, tävling och eventuell
lägerverksamhet kan återgå till det normala från 1 september för alla våra sektioner.
Glad sommar önskar VöSS Styrelse!

Ordförande

Ryan Provencher
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SIMLINJEN

STORT INTRESSE FÖR SIMSKOLA I SOMMAR

Simskoleverksamheten har under hela coronakrisen kunnat fortgå nästan som vanligt till vår
stora glädje - vi är stolta över att ha haft möjlighet att få fortsätta hjälpa barn i resan mot en god
vattenvana och simkunnighet. Under termin 3 av simskolan fick vi dock dra ner antalet platser i
simskoleverksamheten. Detta på grund av pandemilagen som begränsade antalet personer som
får vistas inne i multibassängen samtidigt. Att gå från att kunna erbjuda ca 850 platser i simskolan
till knappa 600 platser var tufft, många stod i kö som inte fick möjlighet att gå i simskola under
terminen. Vi är däremot väldigt glada för att intresset är så stort för vår simskoleverksamhet och
vi jobbar hårt för att erbjuda en verksamhet som är i framkant.
Under 2021 har Svensk Simidrott och majblomman ett kärt samarbete. Tillsammans har de tagit fram Vattenprovet i Majblommans färger. För varje sålt märke
går 10kr till Majblomman och deras arbete med att bekämpa barnfattigdom i Sverige! Låt oss hjälpas åt att hjälpa! Passa på att kolla av simkunnigheten i sommar.
14 juli började nästan 350 simskolebarn sina tre veckor av sommarsimskola. Period 2 av sommarsimskolan drar sedan igång den 26 juli och då kommer vi att bedriva simskola både i Växjö
Simhall och på utebaden i Braås, Ör, Öjaby, Sandsbro, Tävelsås, Tolg, Lammhult och Rottne. Det
har varit ett stort intresse för simskola i sommar, nästan alla platser är redan fullbokade.
Till hösten kommer vi att fortsätta samarbetet med Växjö kommun och erbjuda gratis simskola
med fokus på vattenvana, för barn födda 2015. Vi är jätteglada att vi fortsatt har förtroendet att
bedriva denna verksamhet och ser fram emot att bidra till ett Växjö där allt fler barn blir simkunniga.
Glad sommar och kom ihåg att bada säkert!
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SIMHOPPSSEKTIONEN

MÄRKESREKORD TAR NYA HÖJDER
Vårterminen i simhoppet har rullat på och våra simhoppare fortsätter att utvecklas i superfart! Med över 70 glada
simhoppare och sju duktiga tränare började sista veckorna
av terminen med märkestagning. Inom simhoppet har vi
totalt 14 simhoppsmärken som hopparna kan klara av.
Simhoppsmärkena innehåller allt från enskilda övningar
till att hopparen ska klara av både landövningar och vattenövningar. Varje nivå inom simhoppet i VÖSS har olika
märken som mål för terminens gång. Detta övas på under
träningstid och i slutet på terminen är det dags att kolla av
vilka hoppare som klarat vad.
Vårterminen 2021 gav ett rekord för antalet klarade simhoppsmärken på en termin. Våra 70 simhoppare klarade
tillsammans av att ta över 150 märken! Bra jobbat säger vi
till våra duktiga simhoppare. Vi hoppas på att VÖSS hoppare fortsätter att utvecklas i denna takt och att vi i höst
kan slå rekordet igen!

SIMSEKTIONEN

STORT GRATTIS TILL KLUBBREKORDET, ALVIN!
Det var år 2014 som ett klubbrekord slogs senast. Under flera år
har alltså dessa fått stå orörda.
Men, en lördagseftermiddag
i mitten av april slog Alvin
Eriksson till på hemmaplan i
Växjö Simhall och suddade bort
rekordet från 1994 på 50m bröstsim i kortbana! Det nya rekordet
lyder på 30,05 och är Alvins
första, men säkerligen inte sista
klubbrekord.
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SIMSEKTIONEN

YTTERLIGARE EN CORONATERMIN

Halva år 2021 har snart passerat och vi kan
summera att även detta år inneburit en hel del
pandemianpassningar. Vi har dock varit kreativa och tagit fram lösningar så att vår träningsverksamhet har kunnat bedrivas i så stor utsträckning som möjligt. Något som möjliggjorts
tack vare ett mycket gott samarbete med Medley
Växjö simhall. Faktum är att vi inte behövt ställa
in en enda vattenträning detta år, utan enbart
landträningar som skulle ha skett inomhus. Mer
otur har vi dessvärre haft kring tävlingsverksamheten. Senast en ”riktig” simtävling genomfördes var i oktober föregående år och det är såklart frustrerande för både simmare, tränare och
föräldrar. Nu börjar vi dock se ljuset i tunneln när vi blickar fram mot sommaren och håller alla
tummar och tår för att allt kring idrotten ska kunna bli lite mer som vanligt igen.
Trots ett tuffare år, märker vi inte av några avhopp i verksamheten. Det känns tvärtemot som
att sammanhållningen är större och starkare nu och att både simmare och tränare har stöttat
varandra på ett mycket bra sätt under detta märkliga år. Vi är oerhört stolta över att vi bedriver
en verksamhet som står för glädje och gemenskap och att de cirka 150 barn och ungdomar som
veckovis deltar i vår verksamhet får uppleva träningsglädje när den är som bäst!

SIMSEKTIONEN

STÖRSTA MÄSTERSKAPSTRUPPEN PÅ FLERA ÅR

I skrivande stund har Växjö SS en trupp på hela 14 simmare som skulle kunna delta under
ett SM/JSM samt en trupp på 20 simmare som skulle kunna delta under ett Sum-Sim. Utöver
detta har vi även en DM-trupp på lite drygt 30 simmare. Det är ovanligt stora trupper som
har formats detta tävlingsfattiga år, vilket gör det hela ännu mer imponerande då inga större
tävlingar har kunnat arrangerats. Simmarna har helt enkelt tagit det chanser som getts i form
av temporärrace och sett till att ha hundradelarna på sin sida vid just dessa tillfällen! Detta är
även ett kvitto på att den omstrukturering som gjorts kring träningen i Mästerskapsgruppen
varit lyckad och gynnsam och bidragit till att simmarna utvecklats och kunnat göra en satsning
på det som just de är bra på.
I sommar arrangeras ett pandemianpassat SM/JSM och SUM-SIM för simmare födda 20032005. SUM-SIM för simmare födda 2006-2008 utgår dessvärre, men de får ta revansch till
hösten istället! Vi önskar samtliga mästerskapssimmare ett stort lycka till och håller tummarna
för snabba simningar!
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TÄVLINGAR

TEMPORÄRRACE - ETT NYTT SÄTT ATT TÄVLA!

Temporärrace är den nya tävlingsformen som
växt fram under våren 2021. I brist på tävlingsarrangemang, beslutade Svenska Simförbundet
att ge sanktion till så kallade temporärrace. Ett
temporärrace fungerar som tävlingslopp under
träning, med en mindre skara funktionärer.
Simmarna får ”tävla” på två banor under en
bestämd träningstid för den ordinarie träningsgruppen. Tiderna som görs kan rapporteras i i tempus och får tillgodoräknas som
personliga rekord.
Foto: Mikael Örnhem

VöSS har arrangerat dessa race under två helger för tävlingssimmarna, en gång i april och
en gång i maj. Bägge gångerna blev det såklart
riktigt lyckat och uppskattat!

SIMSEKTIONEN

VI STÄLLER INTE IN, VI FLYTTAR UT!
Under vecka 21-25 har 25-meters bassängen
renoverats. Allt vatten tömdes och bassängen
fräschades till. En helt klart tuff situation för
vår verksamhet, men på lång sikt vill vi ju att
vår unika 37,5m-bassäng ska hålla så pass gott
skick att vi fortsatt kan bedriva vår verksamhet
tills den dag en ny simarena står klar.
Under renoveringsperioden tränade vi i
mindre utsträckning i Multibassängen i Växjö
Simhall och på Virda Bad- och Sportcenter i
Alvesta. Men vi flyttar även ut verksamheten
och använder Växjösjön som ny träningsplats!
Oerhört praktiskt med en så stor balja ett stenkast från vår ordinarie hemmabassäng.
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KONSTSIMSSEKTIONEN

VÅREN MED KONSTSIM
Vid den digitala tävlingen Järfälla Synchro Open deltog totalt 110 simmare från 10 olika
konstsimsklubbar från Sverige, Norge och Finland. Det var riktigt kul att VÖSS representerades i 3 kategorier:
- B-solo: Stina
- C-solo: Elvira
- C-lag: Alice, Evelina, Liv, Nadia och Klara (Amanda simmade enbart figurer)
På grund av pandemin har de flesta knappt någon tävlingserfarenhet, men ändå simmade
alla så fina figurer och musikprogram. Att se alla andra lag, par och soloprogram är en bra
sporre för att satsa vidare.
På sommaravslutningen ordnades det en sexkamp med olika konstsimsinslag. Efteråt tog
många simmare emot nya konstsimsmärken och vi avslutade med en god fika.

KONSTSIM

NICOLE LÄMNAR ÖVER STAFETTPINNEN
Hösten 2018 tog Nicole Englund över ansvaret för
Konstsimssektionen. Vi tackar Nicole för otaliga
timmar ideellt arbete och hennes engagemang för
konstsimmet i Växjö Simsällskap. Nu lämnar hon över
stafettpinnen till Sofie Nyhlén.
Att var konstsimsansvarig har varit ett roligt sätt att
följa min dotter Tess i sin simning och jag har med
glädje stöttat henne i det genom att bidra med mina
kunskaper, som ligger mer bakom datorn än i vattnet.
Men det behöver också göras och det är jag mycket
medveten om som har växt upp med föreningsliv. Har
dessutom lärt mig en hel del om konstsim, genom att
ställa upp som domare.
Foto: Frida Yman

Det fina tycker jag när jag tittar bakåt är att vi har gått
från en sektionskänsla till en föreningskänsla. Det har
inte alltid varit lätt, men det har varit värt att kämpa
för. Det är viktigt och fint när alla grenar i en förening
syns. Hoppas att föreningen kommer att fortsätta att
se alla likvärdigt.
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MINNESORD

”SENNE VAR EN STOR MAN MED ETT MYCKET
VARMT HJÄRTA”

Simtränare Sven-Rune ”Senne” Malmberg har avlidit i en ålder av
76 år. Senne visade tidigt intresse för simning och blev redan som
18-åring simtränare i Markaryd simsällskap. Senne utbildade sig till
idrottslärare och kom som sådan till Växjö. Han jobbade hela sin
lärartid som idrottslärare på Arabyskolan. I samband med flytten till
Växjö började han också jobba som simtränare i Växjö simsällskap.
Han tränade bland annat Eva-Lotta Kihlberg som 1974 deltog i EM
på 200 meter fjärilsim där hon simmade final.
Hans stora tränarframgång i Växjö simsällskap kom i mitten på
1980-talet då han fick hand om ett talangfullt gäng ungdomar. Med
varsam hand formade han dem till tekniskt duktiga simmare för
att så småningom utveckla dem till seniorsimmare av god kvalité.
1995 blev ett mycket framgångsrikt år för Växjö simsällskap. Inomhus-SM arrangerades i Växjö simhall och klubben slutade totalt i poängstriden som 2:a. Klubben
hade ett flertal svenska mästare vid den tidpunkten så som Camilla Johansson, Hanna Jaltner och
Daniel Lönnberg i spetsen.
Med sina fina tränarframgångar blev Senne uttagen att representera Sverige vid tre stycken OS i
Atlanta 1996, Sydney 2000 och Peking 2008. Vid två av de Olympiska Spelen hade han med sig
Växjösimmarna Hanna Jaltner och Camilla Johansson.
Senne var en stor man med ett mycket varmt hjärta. Han höjde sällan rösten men däremot hörde
man ofta hans bullrande skratt. Han var hela tiden nyfiken och ville utveckla simningen. Han
utsatte sina simmare för många spännande experiment, några väldigt lyckade andra inte lika
lyckosamma. Han hade förmågan att bygga ett gäng som vågade tro på sig själva. Detta gjorde
att han utvecklade Växjö Simsällskap till en av Sveriges mest framgångsrika simföreningar under
1990-talet.
Senne var även mycket generös med sitt kunnande och var mentor till många tränarkollegor både
i sin närhet och runt om i landet under hela sin karriär. Hans ledarskap var mycket uppskattat i
svensk simning och har fostrat en ny generation av tränare med liknande filosofi av respekt och
glädje. Strax innan 2000-talet gick Senne vidare till nya utmaningar i bland annat Trelleborg och
Stockholm, där han senare avslutade sin tränarkarriär. Men Växjö simsällskap var alltid klubben i
hans hjärta.
Vi i Växjö Simsällskap är mycket glada att ha haft Senne som verksam i klubben och tack vare
honom nådde klubben sådana fina framgångar under 1990 talet. Våra tankar går till hans fru
Margareta Polly Malmberg och deras två söner David Malmberg med familj och Simon Malmberg
med familj.
Växjö simsällskap genom Pia Yman och Camilla Johansson-Sponseller

VÄXJÖ SIMSÄLLSKAP 2021 nr 1

UTMÄRKELSER

ÅRETS LEDARE - ANDRÉ STURESSON

Med motiveringen ”Du är glad, positiv och
engagerad i ditt ledarskap. Din erfarenhet
och ditt driv hjälper varje termin deltagarna i simskolan att utvecklas och bli säkrare i
vattnet. Du är en stabil och säker ledare som
har varit aktiv i föreningen i flera år. Du är lika
uppskattad av simskolebarn som föräldrar och
kollegor. Växjö Simsällskap är tacksamma att
du har valt att vara ledare i just vår förening.”
tilldelades André Sturesson utmärkelsen Årets
Ledare 2021 i Växjö Simsällskap.
Hur länge har du varit ledare i föreningen?
- Jag har varit ledare i föreningen sedan slutet
på 2016 och som barn varit aktiv simmare i
föreningen.
Vad tycker du är det bästa med att jobba som
simskoleledare?
- Det bästa med att vara simskoleledare är att
se barnens personliga utveckling och att se
sådan positiv och glad energi varje vecka.
Vilken är din favoritplats att bada på?
- Jag älskar att bada överallt så länge det är
varmt och soligt ute, men helst på en stor vit
strand vid medelhavet.
Om du får välja simmar du helst?
- Mitt favoritsimsätt är ovanligt nog fjärilsim som jag helst simmar kortare sträckor,
Annars crawl.
3 FUN FACTS MED ANDRÉ
Jag har en stor passion för IT och
programmering och går just nu
programvaruteknik på Linnéuniversitetet.
Jag älskar att sjunga, så länge det inte är
framför folk. (Har långt ifrån en bra sångröst)
Jag är höjdrädd.

UTMÄRKELSER 2021

Simsektionen
Årets Flit tilldelas Elin Cronqvist
Årets Peppare tilldelas Iris Nyström
Årets Komet tilldelas Emanuel Tidåsen
Simhoppssektionen
Årets Flit tilldelas Amos Hector
Årets Peppare tilldelas Ellen Ericsson
Årets Komet tilldelas Edvin Burman
Konstsimssektionen
Årets Flit tilldelas Evelina Schylander
Årets Peppare tilldelas Alva Svärd
Årets Komet tilldelas Klara Sengoltz
Årets VöSSare
Årets VöSSare tilldelas Helene Eriksson
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SIMIDROTTSSKOLA

HOPPA, SIMMA, LIVRÄDDA - SIMIDROTTSFRITIDS!

Den 30 mars höll vi i Växjö Simsällskap vårt
första Simidrottsfritids för barn 5-7 år gamla. 6 glada barn var anmälda. Förmiddagen
spenderades på kansliet där vi hann med lekar,
bad och båtvett, tipspromenad och en smarrig
lunch. Efter det begav vi oss till Växjö Simhall
där vi hade ett långt simidrottspass i simhallen. Vi började med simskola där vi tränade
både på vattenvana, ryggcrawl och crawl.
Passet fortsatte med konstsim där deltagarna
fick testa balettben och att röra sig till musik.
Undervattenshögtalaren gjorde att man kunde
höra musiken superbra under vattnet.
Efter en kort fruktstund gav vi oss på livräddning. Barnen fick testa hur bra det är att använda flytväst och att rädda varandra med hjälp av
förlängda armen. Vi avrundade med simhopp
där barnen fick testa några olika typer av hopp.
Ledare var Lina, Frida, Josefin och Elias. Vi
avslutade dagen med Diplom och en liten
överraskning - alla barn hade klarat ett nytt
märke, nämligen Krabban Blå. Vi tackar alla
ledare och simskolebarn för en härlig dag!

SIMHOPP

Passar dig som är smidig och inte tycker
det är läskigt med höga höjder. Vi tränar
på styrka och spänst för att hoppa högt och
snyggt. För att börja behöver du vara 6 år
fyllda och kunna simma 25m.

KONSTSIM

Älskar du musik och vatten? Då är kanske
konstsim något för dig! Konstsim är en allsidig, omväxlande och utmanande idrott.
För att börja konstsimma måste du kunna
simma 50m.

LIVRÄDDNING

Är fart och fläkt något som lockar? Då är
livräddning aktiviteten för dig. I våra livräddningsgrupper lär du dig många olika
moment för att kunna hjälpa både dig själv
och andra att vara säker i vattnet. För att
börja med livräddning behöver du kunna
simma 200m.
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PERSONAL

LINA OCH DYLAN MOT NYA UTMANINGAR

I personalstyrkan blir det lite förändringar till höstterminen. Några av våra engagerade ledare
och tränare avslutar sina anställningar hos oss.
Lina Schlotterbeck har under flera år andats och levt simhopp i Växjö Simsällskap. I över tio
år har hon varit aktiv tränare som kämpat och brunnit för att simhoppet ska få leva och utvecklas i Växjö. Det är med sorg i hjärtat vi får berätta att Lina kommer avsluta sin tjänst hos
oss. I höst flyttar hon till Luleå för att börja plugga till sjukgymnast, något som hon är väldigt
glad över och ser fram emot mycket.
I samband med detta vill vi passa på att tacka Lina för det enorma jobb hon lagt ner på inte
bara simhoppet, men också konstsimmet och simskoleverksamheten. Idrotten behöver eldsjälar för att leva vidare, och eldsjäl kan man sannerligen kalla Lina. Stort tack Lina för allt du
har bidragit med!

Foto: Frida Yman

Ytterligare en medarbetare i vår personalstyrka avslutar sin anställning hos oss till hösten,
nämligen Dylan som jobbar som simtränare i många av våra simgrupper. Från teknikskolan
upp till simmare i de yngre tävlings- och träningsgrupperna. Dylan försvinner iväg till Göteborg och Mölndals Allmänna Simsällskap och vi önskar honom stort lycka till med det nya
jobbet. Vi är glada för den tiden du har varit simtränare hos oss och tackar för ditt engagemang!
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BAD & BÅTVETT

Bild: Frida Yman

AGNES & WILLIAM
PÅ ÄVENTYR
Föregående sommar fick barnen i sommarsimskolan träffa på Agnes & William som
skulle ge sig ut och bada i sommarvärmen.
Tillsammans lyckades barnen med att
bryta nästan alla badvettsregler och fick
efter hand lära sig hur och varför man ska
bete sig på ett säkert sätt när man är i och
omkring vatten.
Inför sommarens alla bad är det bra att
fräscha upp minnet om vad som egentligen
gäller när vi går och badar. Kom ihåg att du
som vuxen är en förebild för alla barn som
ser dig i och omkring vatten.

BADVETT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bada alltid tillsammans med någon.
Simma längs med stranden.
Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
Simma inte under bryggor och
hoppställningar.
Spring inte på bassängkant eller brygga - du
kan halka.
Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten.
Lek inte med livräddningsmaterial.
Ha alltid något mellan dig och den nödställde,
”den förlängda armen”.
Meddela alltid var någonstans ni ska bada och
när ni tänker komma tillbaka.
Badvettsreglerna är hämtade från Svenska
Livräddningssällskapet.
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HÖSTEN 2021

VAD HAR VI ATT SE FRAM EMOT?

Beroende på sektion och grupp startar höstterminen någon gång mellan
vecka 33-35. Vi håller tummarna för en något mer normal termin. I skrivande stund planerar vi alla roliga aktiviteter som vi kommer erbjuda till
hösten, för både stora och små.
Vi hoppas att alla kommer tillbaka med fulladdade batterier efter en härlig
sommarledighet med mycket sol och bad!

r
a
m
m
o
S
d
a
l
G
önskar vi på Växjö Simsällskap

www.vaxjosimsallskap.com

Växjö Simsällskap

@vaxjosimsallskap

