
 

 

Ledande inom simidrotten, en förening öppen för alla. 
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Introduktion  

2022 hoppas vi 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 

Ryan Provencher, ordförande 
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Kursverksamheten  

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. 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. 

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 densamma på grund av att 

Multibassängen kommer att renoveras under sommarlovet, en utomstående faktor som vi tyvärr inte 

kan ändra på. Det gör att Period 1 av sommarsimskolan ligger senare i tid och vi hoppas att detta inte 

ska påverka deltagarantalet negativt.  

6-årsverksamhet 

Även under hösten 2022 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 har under våren 2022, kunnat återuppta vår grupp för vuxna som vill lära sig simma. Som vanligt 

erbjuder vi en grupp per termin med 10 deltagare och hoppas kunna fortsätta med det även i höst.  
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Crawlkurser 

Vi har under våren 2022, startat grupper i vår crawlkursverksamhet. Vår erbjuder just nu alla fyra 

stegen i veckan och har ambitionen att genomföra detta även i höst. Vi har haft högt tryck på Steg 1 

och vår förhoppning är att kunna bedriva två sådana grupper i höst, detta under förutsättning att 

plats finns i bassängen.  

Anpassad simträning  

Vi har under våren 2022, anpassad simträning två dagar i veckan. Vi vill fortsatt kunna erbjuda två 

tillfällen i veckan, på tisdagskvällar och söndagar kring lunch även till hösten. Vi vill fortsätta utveckla 

verksamheten och nå ut till fler barn och ungdomar som vill lära sig simma. 

 
Ansvarig Simskoleverksamheten 

Frida Wilkens och Frida Yman 
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Simsektionen 

Pandemin som drabbat oss har haft världen i sitt grepp och med restriktioner som följd. Nu har vi 

äntligen börjat skönja slutet och vi inom idrotten får äntligen börja planera för fler aktiviteter, 

tävlingar och läger. Vi fortsätter dock att vara försiktiga, hålla avstånd och fortsätta att lyssna till 

kroppens signaler. 

 

Stärkande samarbete simmare/coach: 

Nytt för i år (2022) är att vi förstärker samarbetet mellan coach och simmare. Våra 

anmälningsformulär finns kvar men anmälan av grenar till tävlingar sker numera mellan simmare och 

tränare. Under året har vi lagt en planering så att alla simmare ska få möjlighet att tävla både internt 

och externt.  

 

Våren 2022: 

Som avslutning för vårens säsong är det tänkt att mästerskaps- och T-grupper åker gemensamt på 

tävling i Skåne i mitten av juni månad som en stärkande och avslutande aktivitet.  

Vårens säsong avslutas med SM/JSM och Sum-sim riks för kvalificerade simmare.  

 

Egna arrangemang: 

I mars månad har vi äntligen glädjen att återuppta arrangemanget av Glasriket cup 26-27 mars. Till 

hösten planeras ett Växjö meet första helgen i september månad som en uppstartstävling för alla 

tävlingsgrupper inom sektionen. Vidare arrangemang i Växjö är Höstsimiaden första helgen i 

december månad. Vårt sista arrangemang för året blir KM i slutet av december. Vi kommer även att 

försöka trycka in Kronobergscupen någon gång under hösten. 

 

Hösten 2022: 

Höstens aktiviteter startar i gång efter sommarledighet i mitten av augusti. Målsättningen för hösten 

är att fortsatt stärka samarbetet mellan simmare och coach.  

Måltävlingar för hösten blir Höstsimiaden, sum-sim region och riks, DM/JDM och SM/JSM beroende 

på vilken ålder och nivå simmaren befinner sig.   

 

Nyheter för året: 

En nyhet för året är att vi börjat flytta bryggan i Växjös tävlingsbassäng på lördagar och under skollov 

för att simmarna i de högre grupperna ska ha möjlighet att simma i ¾ dels långbana. Under våren och 
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mot sommaren kommer mästerskapsgruppen nationell börja använda laktatmätningar för att bättre 

kunna styra simmarnas träning, återhämtning och prestation. 

Föreningen har även investerat i fler pulsmätare för att kunna utbilda simmarna i sin egen fysiologi 

och styrning av träning.  

 

Ansvarig Simsektionen 

Johan Ekberg
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Masters  
 
Förhoppningen är att Covid-19 inte kommer att påverka 2022 för Masters. Gruppens storlek 

minskade under pandemin från cirka 45 simmare (som vi haft de senaste åren) till 25 stycken. Nu har 

det dock vänt och vi är närmare 50 stycken. 

  

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

några inomhustävlingar för vuxna med cirka 400 deltagare.  På grund av avståndet till SM är det 

osäkert hur många som åker upp till Sundsvall. Mastersgruppen tränar i stället under våren för alla 

potentiella OW-tävlingar som kan komma under sommaren och sen siktar vi på Golden Masters, ett 

nytt Masters i Sverige som är vår motsats till Swim Open till hösten i Stockholm. 

 

Ansvarig Masterssektionen 

Ryan Provencher 

 

Öppet vatten 
 

Vi planerar just nu att för sjunde gången genomföra Karl-Oskarsimmet lördagen den 11 juni. Karl-

Oskarsimmet 2022 ingår i en nationell OW Cup. Där ingår även Vansbrosimning (del 2), SM i Malmö 

med finalen i Motala.   

 

Vi har en förhoppning att kunna fortsätta 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 tredje OW-klubbmästerskap i augusti.  

 

 

Ansvarig Masterssektionen 

Ryan Provencher 
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Simhoppssektionen  

Simhoppet 2021 var ett fantastiskt år med många hoppare och många utmaningar. Som ny ansvarig 

över simhoppet är det roligt att få skriva verksamhetsplanen för 2022. Det finns många tankar och 

idéer på hur det kan utvecklas.  

Vi kommer att fortsätta rekrytera tränare samt utbilda.  

Gymnastikens hus för Utvecklingsgrupperna och Fortsättningsgruppen är inbokat 7 pass under våren. 

På två av dessa är alla grupperna medbjudna.  

Under våren kommer vi att åka på Stadsmatchen den 2 april samt tringeltävling i Jönköping.  

En plan är också att arrangera en Triangeltävling i Växjö under våren alternativ tidig höst där 

Jönköping och Göteborg blir inbjudna.  

Under sommaren finns en plan att arrangera sommarsimhopp samt ett läger som ska bidra till att 

underhålla hoppningen under uppehållet samt samanhållning.  

Till hösten kommer det att ligga ett stort fokus på att marknadsföra prova på och få in flera hoppare. 

Vi kommer även att försöka få mer tider i gymnastikens hus. Målsättningen med 2022 är att vi ska bli 

en tight simhoppsfamilj där man får känna att man utvecklas och finner en glädje som kan spridas 

vidare.  

 

Ansvarig Simhoppssektionen 

Elias Olastuen
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Konstsimssektionen  
Målet är att behålla de konstsimmare vi har idag (15 simmare på fyra nivåer) och att öka upp med ca 

5 nya simmare efter sommaren i en nybörjargrupp. För att locka tillbaka simmare som slutat under 

Corona-åren anordnas aktiviteter där simmare som nyligen slutat bjuds in, se nedan. Vidare uppnår 

vi målet genom aktivt arbete med prova-på-tillfällen under augusti tex via uppsättning av planscher 

på skolor, i stan osv. Arbetet med att visa upp och promota konstsimmet via sociala medier kommer 

under året att återupptas som ett sätt att värva nya simmare och att belysa vår verksamhet. 

Ytterligare kan aktiviteter där allmänheten bjuds in såsom avslutningsuppvisningar leda till ökat 

intresse för konstsimmet.  

 

Vidare vill vi utveckla verksamheten med ”ny fredagsträning”, dvs där en ren landträning som förra 

terminen inte var välbesökt ska göras mer attraktiv. Till exempel kan detta göras genom att erbjuda 

en mer attraktiv aktivitet och tid. Dessutom skulle vi från och med höstterminen kunna fylla ett 

sådant träningstillfälle med dans genom samarbete med utomstående danslärare. 

 

Konstsimmare kommer i början på höstterminen att åka på Breddläger i Örebro. Detta erbjuds 

samtliga simmare.  

 

Konstsimsektionen planerar att delta vid följande tävlingar under året. Göteborg i mars med simmare 

i C- och B-figurer samt C-solo, Jönköping i april med simmare i C- och B-figurer samt C-solo och 

juniorsolo, USM i Stockholm i maj med C-figurer samt C-solo samt RM i november med B-figurer, B-

solo och juniorsolo samt eventuellt något par och kanske någon med C-figurer, plats ännu inte 

bestämt.  

 

Under hösten kommer planering att ske för att kunna bjuda in till tävling på hemmaplan i början av 

2023. Tidigare har tävling legat i början på februari varför detta är något att sikta mot.  

 

Vi kommer även att se över möjligheterna att samarbeta med Jönköpings konstsim. Ett exempel 

skulle kunna vara att under två söndagar i höst göra ett utbyte där vi åker till Jönköping och att de 

kommer till oss en söndag. Detta för att peppa och inspirera simmarna samt utbyta erfarenheter 

med en annan klubb. Kontakt kommer tas efter tävlingssäsongen.  

 

Påsklovsläger genomförs i början av vecka 15 med en blandning av lära-känna-aktiviteter, teori, 

vattenträning, landträning, filmvisning med mera. Detta erbjuds samtliga konstsimmare samt som 

locka-tillbaka-aktivitet för avhoppade simmare. Detta finansieras via beviljat återstartsstöd.  
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För att utveckla verksamheten samt ge simmarna en högre kvalitet i träningen önskar vi under året 

vidareutbilda våra tränare. Detta sker med hjälp av återstartsstöd vid ett gemensamt 

utbildningstillfälle samt individuell handledning för respektive tränare i februari med Eva Svensson 

(konstsimsutskottets ordförande). För att uppmuntra tränarna att lära ut på ett tydligt och 

pedagogiskt sätt sker även utbildning under mars tillsammans med simtränarna. Även kommer vi 

uppmuntra tränarna att gå RF SISU:s grundtränarutbildning under våren, respektive Simförbundets 

konstimstränarutbildning steg 1, under hösten.  

 

Vidare kommer vi arbeta för att behålla och eventuellt vid behov rekrytera fler tränare med 

konstimserfarenhet. Detta görs genom ett närmare arbete tillsammans med övriga tränare i 

föreningen, på sim- och simhoppssidan. Via stöttning och handledning i deras arbete, möjlighet till 

vidareutbildning (se ovan) samt roliga aktiviteter ger vi dem förutsättningar att utvecklas i 

tränarrollen och en vilja att fortsätta i VÖSS.  

 

För att kunna fortsätta åka på tävlingar krävs att vi utbildar fler domare. Förhoppningen är att vi har 

3 föräldrar som går domarutbildning steg 1 under året, gärna under våren. Samt att 1-2 även går 

utbildningen för steg 2 under hösten.  

 

Under året kommer vi arbeta mot att konstsimmets årshjul stabiliseras. Där rutiner ska sättas och 

aktiviteter återkommer. Tex luciauppvisning, terminsavslutningar med uppvisning, lovaktiviteter, 

märkestagning osv.  

 

 

Konstsimssektionen  

Sofie Nyhlén, Anne-Marie Serneström och Sara Ahlström  

 

 

 

 

 
 

 


