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Introduktion  

 
2021 hoppas vi medför att verksamheten kan återgå till det normala och ge möjlighet för nya mål. 

Föreningsmål: 

- Utökad marknadsföring 
- Delta i bygget av en ny simarena  
- Kompetenta och välutbildade ledare 
- Fler verksamhetsgrenar 
- Fler tävlingar till Växjö 

 

För Växjö Simsällskaps Styrelse 

Ingela Blad, ordförande 
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Kursverksamheten  

Året som ligger framför oss är i skrivande stund mycket oklart. Under stora delar av 2020 har vi fått 

tampas med pandemin som ständigt har satt käppar i hjulen för oss. Det ser inte bättre ut än att 

2021 kommer att bli på liknande sätt. Vi hoppas att kunna fortsätta bedriva verksamhet i den 

omfattning som vi har idag. 

Simskola 

Vi vill verka för att fortsatt kunna erbjuda simskoleplatser för cirka 850 barn per termin och kunna 

fylla 95% av dessa platser. Med utökad bassängtid hade vi kunnat utveckla vår verksamhet ytterligare 

och säkert kunnat uppnå runt 900 simskolebarn per termin.  

Vi vill fortsatt jobba med kompetensutveckling för våra ledare. Bland annat med projektet 

”Ledarcoaching” som VöSS tillsammans med RF-sisu Småland och Andreas Bengtsson från 

Idrottspsykologiskt center står bakom. Vi strävar efter att utbilda och utveckla starka unga ledare 

som vill stanna i våra verksamheter så länge som möjligt.  

Livräddning 

Vi vill utveckla vår livräddningsverksamhet och fortsätta erbjuda ett tillfälle i veckan för barn. I denna 

vill vi sträva efter att ha 10 aktiva deltagare. Utöver denna grupp vill vi erbjuda en projektgrupp för 

ungdomar och vuxna för att dels introducera sporten livräddning och dels höja den allmänna 

livräddningskunskapen. Vi vill också delta på någon av SLS arrangerade aktiviteter för ungdomar, om 

möjligt i dessa tider. Utöver detta vill vi fortsätta att utbilda våra ledare inom livräddning en gång per 

termin. 

Sommarsimskola 

Målet är att återigen driva en sommarsimskola med hög kvalité i och runt om Växjö. 

Förutsättningarna för årets sommarsimskola i simhallen är inte riktigt samma som 2020 eftersom 25-

metersbassängen ska renoveras under sommarlovet, en utomstående faktor som vi tyvärr inte kan 

ändra på. Detta gör att vi står inför en större utmaning att kunna erbjuda lika många barn att gå i 

sommarsimskola som föregående år. I dagens läge ser det däremot ut att vi kommer kunna bedriva 

sommarsimskola på Rygginstitutet under period 1. Vi behöver ständigt ha pandemin i åtanke och 

utefter denna kunna erbjuda en sommarsimskola som är säker ur ett smittskyddsperspektiv. 
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6-årsverksamhet 

Även under hösten 2021 kommer Växjö Simsällskap, som enda aktör, erbjuda kostnadsfri simskola 

för sexåringar i Växjö Kommun. Verksamheten kommer bedrivas på Rygginstitutet (ca 300 platser) 

och under Termin 1 av vår ordinarie verksamhet (ca 150-200 platser).  

Vuxensimskola 

Vi vill under våren 2021, med rätt förutsättningar på grund av pandemin, kunna återuppta vår grupp 

för vuxna som vill lära sig simma. Som vanligt vill vi kunna erbjuda en grupp per termin med 10 

deltagare. 

Crawlkurser 

Vi vill under våren 2021, med rätt förutsättningar på grund av pandemin, kunna återuppta vår 

crawlkursverksamhet. Vår ambition är att kunna erbjuda alla fyra stegen i veckan. 

Anpassad simträning  

Vi vill under våren 2021, med rätt förutsättningar på grund av pandemin, kunna återuppta vår 

anpassade simträning. Vi vill fortsatt kunna erbjuda två tillfällen i veckan, på tisdagskvällar och 

söndagar kring lunch. Vi vill fortsätta utveckla verksamheten och nå ut till fler barn och ungdomar som 

vill lära sig simma. 

 
Ansvarig Simskoleverksamheten 

Frida Yman 
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Simsektionen 

Vad 2021 har att erbjuda är i nuläget svårt att säga. I skrivande stund får samtliga av våra aktiva 

simmare delta i träningsverksamhet på hemmaplan, men all tävlings- och lägerverksamhet går i 

nuläget inte att genomföra på grund av den rådande pandemin. Just nu gäller pandemilagen, som 

styr maxantalet personer som får vistas i bassängerna, omklädningsrummen och övriga ytor i Växjö 

Simhall. Då vi har betydligt fler aktiva än vad som får vistas i både dusch- och omklädningsrum, sker 

ombyte innan och efter träning just nu vid bassängkanten eller i tält som vi satt upp i simhallen. 

Duscha ska samtliga aktiva som har möjlighet göra hemma både innan och efter träning. De aktiva 

ska dessutom ta sig via simhallen via en annan passage än normalt då de inte får går via 

omklädningsrummen. Allt är med andra ord inte som vanligt. Men vi är kreativa och försöker hela 

tiden komma på lösningar som gör att vi kan hålla igång verksamheten. Hur länge vi fortsatt får 

bedriva träningsverksamhet vet vi inte. Restriktioner kan ändras om smittspridningen ökar. Vi hoppas 

dock såklart att vi kan få fortsätta så länge det bara går då vår verksamhet aktiverar hela 125 barn 

och ungdomar varje vecka.     

Hur året kommer att se ut verksamhetsmässigt går inte att säga. Vi kommer under hela året att 

arbeta för att kunna hålla igång så mycket verksamhet vi bara kan så att våra aktiva fortsatt kan ha 

en fritidsaktivitet att gå till. Så fort det öppnas upp för både tävlings- och lägerverksamhet kommer vi 

se över möjligheterna till att återgå till denna. När och hur detta blir återstår dock att se.  

VöSS står som arrangör för en hel del tävlingar under 2021. Huruvida vi kommer att kunna arrangera 

dessa är fortsatt svårt att säga. Under vårterminen är tävlingarna Glasriket Cup och Vårsimiaden Län 

inplanerade och under hösten har vi planerat att arrangera Växjö Swim Meet, UGP, Östsvenska 

Mästerskapen, Kronobergscupen och VöSS Klubbmästerskap. 

 

Ansvarig Simsektionen 

Madelene Andersson
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Masters  
 
Tyvärr ser det ut som Covid-19 kommer att ställa till det även under 2021 för Masters. Gruppens 

storlek har minskat från cirka 45 simmare som vi har haft de senaste åren, ner till 25 stycken. Detta 

på grund av att många vill stanna hemma. Vi har dock tillsammans med Medley hittat ett säkert sätt 

att vistas i simhallen och kan genomföra träning på ett smittsäkert sätt. Därmed hoppas vi att 

intresset för Masters ska ändras efter sommaren. 

 

Masters SM är planerat till hösten istället för i mars, eftersom det inte är sannolikt att man får 

genomföra några inomhustävlingar för vuxna med cirka 400 deltagare. Mastersgruppen tränar 

istället under våren för alla potentiella OW-tävlingar som kan komma under sommaren och sen siktar 

vi på en topp 10 placering i klubbstriden i SM till hösten. 

 

 

Ansvarig Masterssektionen 

Ryan Provencher 

 

Öppet vatten 
 

Vi planerar just nu att för sjätte gången genomföra Karl-Oskarsimmet lördagen den 12 juni om lokala 

och/eller nationella restriktioner tillåter det. Tack vare att vi kunde genomföra loppet under 2020 är 

vårt lopp nu en av tre deltävlingar i en nationell OW Cup. Där ingår även Vansbrosimning (del 2) och 

Riddarfjärdensimning (final).  Riddarfjärdensimning är även platsen för årets SM/JSM, SUMSIM och 

även lagtävling. 

 

Vi har en förhoppning att kunna återskapa förra årets OW-träningsupplägg för barn från grupp T4 till 

och med M-grupperna från slutet av maj (beroende på vattentemperatur) till sommaruppehållet och 

även som en komplettering till uppstart efter sommaren.  

 

Ett annat mål är att genomföra vårt andra OW-klubbmästerskap i augusti. 

 

Ansvarig Masterssektionen 

Ryan Provencher 
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Simhoppssektionen  

 

Att fastställa en plan för 2021 är i skrivande stund inte det lättaste. Tävlingsverksamheten är i 

nuläget inställd. Två av våra hoppare kan delta på rikstävlingar på distans och vi hoppas att fler 

hoppare vill delta till hösten. Som läget ser ut just nu får simhoppet träna landträning igen. Detta 

hoppas vi ökar motivationen hos våra aktiva och vi som tränare får fortsätta att vara kreativa och 

engagerade. Vi håller tummarna för att vi får bedriva simhoppsträningen så länge som möjligt. Vi 

hoppas att vi kan fortsätta locka nya simhoppare till simhallen och att vi kan bedriva en bred 

simhoppsverksamhet. Vi har som mål att fylla alla våra nybörjargrupper och det ska vi under 2021 

fortsätta att kämpa mot. VÖSS håller tummarna för att vi ska kunna arrangera en triangeltävling även 

i år då förra årets tävling blev en succé.  

I helhet hoppas vi i VÖSS att simhoppet kan fortsätta att växa och att vi kan behålla våra aktiva trots 

situationen. Vi vill bedriva en rolig, varierande och motiverande träning för våra aktiva och får komma 

på kreativa lösningar för att uppnå detta.  

 

Ansvarig Simhoppssektionen 

Lina Schlotterbeck
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Konstsimssektionen  
 
Konstsimsektionen kommer även för 2021 ha som mål att utöka och utveckla verksamheten. Vi 

hoppas att Linas projektanställning förlängs, då det gynnar konstsimmets utveckling.  

Målet är fortsättningsvis att behålla våra 15 konstsimmare i nybörjargrupperna och ha en 

fortsättningsgrupp på minst 8 konstsimmare. Det gör att vi kan erbjuda möjlighet till tävling i lag, 

vilket skapar en bra gemenskap och gemensamma mål.  

För att kunna fortsätta tillväxtkurvan behöver vi fortsätta med att sätta upp affischer på 

grundskolorna i samband med terminsstart. Vi planerar för att våra grupper ska ha i genomsnitt 

minst 6 konstsimmare på samtliga träningar, förutom måndagar då de som simmar solo och par 

tränar. På onsdagar försöker vi fylla gruppen med simmare som vill träna fler än en gång i veckan.  

Vi har fortsättningsvis ont om tränare. Sara Grönlund har slutat, men vi har lyckats rekrytera Stina 

Nilsson som ny tränare. Det behövs dock en större satsning för att utbilda tränare om 

konstsimssektionen ska ha en möjlighet att överleva.  

Under förutsättning att Corona-restriktionerna tillåter det, kommer vi att anordna en 

inbjudningstävling under april månad. Det är även planerat att delta i tävlingar i Göteborg, Örebro 

samt USM under våren och RM under hösten. För att kunna vara med på tävlingar, behöver vi minst 

en domare till, då vi för tillfället bara har en utbildad domare. Det var två föräldrar anmälda till 

domarkursen som vi hade planerat hålla i Växjö. Den har vi dock fått ställa in på grund av Corona.   

 

Ansvarig konstsimssektionen  

Nicole Englund 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


