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2017 – Ett år med fokus på ekonomi, organisation  

 

Förra året arbetade vid med ordning och reda i verksamhet och ekonomi. Vi kan konstatera att 

även 2017 har präglats av samma frågor. I år har vi tydligt kunnat se konsekvenserna av att vi 

förlorade upphandlingen av sommarsimskolan. Vi har tappat en rekryteringsbas för 

simskoleverksamheten, vilket även drabbar vår elitsatsning. Tappar en idrottsförening sin 

breddverksamhet ger det återverkningar på hela verksamheten. Det är denna verklighet vi 

befinner oss i just nu. 

Vi har under året haft flera möten i olika konstellationer med Kultur- och Fritidsnämnden för 

att diskutera VÖSS framtidsförutsättningar. Under hösten har det gjorts ett omfattande 

budgetarbete tillsammans med sektionsledarna för att medvetandegöra vår ekonomiska 

situation och ge möjlighet till noggrann uppföljning under nästa verksamhetsår. Styrelsen har 

även påbörjat ett arbete för sponsring. Våra förutsättningar är något begränsade både när det 

gäller sponsring såväl som utökad verksamhet då vi inte har en egen anläggning utan är 

beroende av vår hyresvärd. Vi har dock haft en engagerad och kunnig styrelse under året, som 

har haft förmåga att blicka framåt istället för bakåt. Det medför framtidstro och arbetslust både 

för förtroendevalda och anställda, som vi tar med oss in i kommande verksamhetsår. 

Tillsammans med Smålandsidrotten har vi arbetat fram ny värdegrund, verksamhetsidé och 

verksamhetsvision för att möta framtiden och även vårt arbete med Säker-Trygg Förening i 

samarbete med Smålandsidrotten och Kommunen fortgår i oförminskad takt. Under året har 

Martin Harlenbäck, utvecklingskonsulent Östsvenska Simförbundet, hyrt en kontorsplats på 

vårt kansli. Stort tack för engagemang och stöttning för vår verksamhet. 

Under året har Svenska Simförbundet styrelse beslutat att tillstyrka NIU (Nationell 

Idrottsutbildning) simning från 2019 för Katedralskolan och Kungsmadskolan. VÖSS 

tilldelades 12 platser. 

En framgångsrik organisation baseras inte enbart på god ekonomi utan även på duktiga och 

välutbildade medarbetare. Vi har under året korrigerat anställningsavtalen för våra fast anställda 

för att till fullo uppfylla vårt avtal med Unionen. En ny arbetsfördelning togs fram tillsammans 

med våra medarbetare, för att få en tydligare arbets-och ansvarsfördelning. Ett arbete som 

avspeglar sig i ett fint verksamhetsår, med goda arbetsinsatser såväl bland tränare som aktiva. 

Ryan Provencher, representerade VÖSS på Östsvenska Simförbundets Årsmöte. 

 

 

Ingela Blad, Ordförande 
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Styrelsen 
 

Styrelsen har under perioden 2017-02-26 till 2018-03-17 haft följande sammansättning:  

 

Ordförande:   Ingela Blad  

Vice Ordförande:  Helene Eriksson   

Kassör:    Stefan Hjelmberg  

Sekreterare:   Tobias Abrahamsson 

Ledamöter:    Fredrik Cronqvist  

Fredrik Fridén  

Susanna Grönlund  

Micael Jönsson  

Ryan Provencher    

Suppleant:    Emina Drincic 

Peter Samuelsson    

Revisorer:     Anders Olsson  

Firmatecknare:   Ingela Blad    

Stefan Hjelmberg  

  

Under mandatperioden har styrelsen haft 11 stycken styrelsemöten.  

  

Totala medlemsantalet för 2017 var 1 684 st. 
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Simlinjen 
 

Under vårterminen 2017 gick 710 barn i simskolan. Till höstens första termin tappade vi till 

670 barn och till termin 2 som började i november 2017 hade vi enbart drygt 600 barn anmälda 

till simskolan. Medley har fortsatt driva kommunens sommarsimskola. De driver också baby- 

och minisim. Jämfört med Medley saknar vi de självklara inkörsportarna till verksamheten och 

att inte driva kommunens sommarsimskola bidrar till att vi går miste om den mest självklara 

marknadsföringskanalen.  

 

Under 2018 kommer vi att arbeta för att få till en omförhandling av sommarsimskolan. På 

hösten 2017 hade ordförande och simskoleansvarig kontakt med Växjö kommun för att visa på 

hur det påverkar föreningen att inte få driva sommarsimskolan.  

 

Istället för att driva sommarsimskolan anordnade vi två perioder av intensivsimskola: Vecka 

22-24 och vecka 28-30. Den första perioden var väldigt populär och de 72 platser vi erbjöd 

bokades upp direkt. Andra perioden var inte fullt lika populär. Vi hade kapacitet att ta emot 78 

barn, men enbart 40 barn anmälde sig. Första perioden var det timanställda som var ledare och 

andra perioden var det två fastanställda och en timanställd som höll i undervisningen.  

 

Inför hösten 2017 gjordes en del ändringar och uppdateringar i simskolan. Varje nivå fick sin 

egen maskot och nya diplom skapades. Ledarna fick nya arbetskläder, i form av röda 

överdragströjor med VÖSS-logga, som kan användas i vattnet. Så nu syns det tydligt när det är 

VÖSS som bedriver simskola. Alla grovplaneringar uppdaterades och utförliga 

lektionsplaneringar togs fram. Dessa dokument kompletterades med en ledarhandbok. Allt för 

att våra ledare ska känna sig trygga i sitt arbete och för att vi ska kunna garantera en viss kvalité 

i vår simskoleverksamhet. Vi har också börjat arbeta för att det ska finnas en tydligare röd tråd 

genom verksamheten, hela vägen från simskolan vidare in i simsektionen.  

 

I simskolan har cirka 30 ledare varit schemalagda varje termin. Utöver dessa har även några 

ledare enbart hoppat in som vikarie vid behov. Inför varje ny termin har vi haft ett ledarmöte 

och en internutbildning, för att hålla våra ledare uppdaterade. Från och med hösten 2017 

infördes beredskapstjänst i simskolan på helgerna, för att avlasta simskoleansvarig. Det är en 

ständig rullians på ledare och varje ny termin har några slutat och några nya anställts. Det har 

bitvis varit svårt att hitta ledare till alla grupper och fastanställda Fredrik Isberg har jobbat cirka 

10 timmar i simskolan/vecka.  
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Vuxencrawl 
 

Under våren 2017 hade vi 70 deltagare i vuxencrawlverksamheten. Dessa var fördelade på åtta 

grupper. Vi fortsatte att erbjuda fyra olika steg. Inför höstterminen ökade vi till 79 deltagare, 

fördelade på åtta grupper. Vi testade att erbjuda en lunchgrupp på onsdagar som Fredrik Isberg 

var ledare för. Till den gruppen hade vi 10 anmälningar. Ledare för vuxencrawlet under året var 

Martin Jutesten, Hannah Belin, Hanna Dahlqvist, Josefin Palm och Martin Dahlberg.  

 

Vuxensim 
 
Precis som de senaste åren har vi även erbjudit en kurs per termin för vuxna som vill lära sig 

simma från grunden eller som vill förbättra sin teknik. Under våren 2017 gick tio stycken kursen 

och under hösten 2017 var det sju anmälda deltagare. Gruppen har bedrivit sin undervisning på 

tisdagskvällar i multibassängen.  

 

Anpassad simträning  
 

Simundervisning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har fortsatt under 2017. 

Under våren var 14 ungdomar igång och tränade simning på tisdagskvällar i multibassängen. 

Vi hade även fem deltagare i vår söndagsgrupp. Höstterminen såg i stort sett likadan ut. Precis 

som tidigare har deltagarnas mål varit olika. En del håller på att lära sig simma, medan andra 

är där för att motionssimma, ta simmärken och träffa kompisar. Under hösten hade 

breddansvarig kontakt med Yvonne Wallin Blomqvist på Växjö kommun, som var med och 

startade upp den anpassade simträningen för många år sedan. Detta för att få lite bakgrund till 

tanken med verksamheten, samt lite tips och stöd gällande eventuella förbättringsmöjligheter.  

 

Simskola för nyanlända ungdomar 
 

Under hösten 2017 erbjöd vi simskola för familjehemsplacerade ungdomar genom projektet 

”Ung på gång”. Totalt var tio stycken ungdomar anmälda till gruppen som tränat på söndagar 

12.45–13.30. Tyvärr har uppslutningen varit dålig och vi kommer inte att fortsätta driva gruppen 

under våren 2018. Ledare för gruppen har varit Fredrik Isberg.  

 

TACK 
 

Växjö Simsällskap vill rikta ett stort tack till de cirka 35 ledare som under året har jobbat i en 

eller flera av de ovan nämnda verksamheterna. Tack vare er kan vi hela tiden förbättra 

simkunnigheten bland Växjös invånare samt erbjuda många olika verksamheter som samtliga 

håller en hög kvalité.   

 

 

Jennifer Nilsson, Ungdoms- och Simskoleansvarig 
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Simhopp 

 

Våren 2017 var fylld med tävlingar för simhopparna, vi var iväg på de årliga triangeltävlingarna 

tillsammans med Göteborg och Jönköping och även i Eskilstuna på Riksfinalen. I år åkte även 6 killar 

ner till Lund för USM vilket är väldigt roligt då VÖSS simhopp inte tävlat på nationell nivå på väldigt 

länge.  

 
Vi hade 52 hoppare under vårterminen och 51 hoppare under höstterminen. Väldigt roligt att komma 

över 50 strecket. Vi höll även simhopp under sommaren där 20 simhoppare tränade 3 dagar i veckan 

och 7 prova på hoppare tränade 1 dag i veckan i 2 veckor. Sommarsimhoppet var om vädret tillät ute på 

Evedal och testade att hoppa ifrån de höga höjderna 5, 7, 10m ner i helgasjön i Växjö.  

 

Hösten fortsatte med triangeltävlingar och även tävlingen Diving Lund som 3 killar ifrån grupp 1 åkte 

på. Detta blev VÖSS simhopps första internationella tävling på länge. Hösten avslutades med den årliga 

luciauppvisningen som, som vanligt var mycket uppskattad.  

 

Träningen i gymnastikens hus har fortsatt över året och simhopparna har fått testa på att hoppa på 

trampoliner och landa i skumgummigropar vilket är väldigt uppskattat och roligt.  

 

Tränarna Megan och Lina har under höstterminen gått domarutbildningen vilket är positivt för Växjö 

simsällskap då vi innan bara har haft 1 utbildad simhoppsdomare. Detta betyder att vi kommer att få 

mer domaruppdrag i tävlingssverige.  

 

 

Lina Schlotterbeck, Simhoppsansvarig   
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Konstsim     

 
Under året har vi haft ca 15 aktiva fördelat på tre grupper, allt från nybörjare till elitsimmare. 

 

I februari anordnade vi vår första inbjudningstävling. Våra aktiva har deltagit i sex tävlingar 

totalt under året, tre inbjudningstävlingar, två mästerskapstävlingar och RM 

(riksmästerskapen).  

 

I maj åkte fyra aktiva till USM. Ungdomarna tävlade i solo och par i A- och B-klass (ålder 13-

15 år, samt 16-18 år). Samtliga gjorde bra ifrån sig. Allra bäst gick det för Tess Englund som 

tog en silvermedalj i solo.  

 

I augusti anordnade vi ett träningsläger tillsammans med SIK Delfin (Göteborg) och Jönköping 

SS, där Jennifer Gray från England var tränare. Jennifer är en välrenommerad internationell 

domare och tränare. Lägret var ett kombinerat träningsläger och utbildning av tränare och vi 

fick med oss många bra övningar som vi jobbat med på hemmaplan. Lägret finansierades via 

Idrottslyftet.  

 

Våra elitsimmare har deltagit i ett breddläger i Örebro. 

 

I september anordnade vi en domarutbildning. Det var steg 1 och vi hade en domare med. 

Samtidigt passade vi på att få två av våra befintliga domare uppdaterade med de regeländringar 

som börjat gälla från och med 2018.  

 

Tess Englund, som i början av året togs ut till utvecklingslaget, har under året deltagit i flera 

träningsläger och i december var laget med i tävlingen Christmas Priza i Tjeckoslovakien. Både 

Tess individuellt och laget som helhet gjorde bra ifrån sig och tog brons i lagtävlingen.  

 

Vi måste berömma våra tävlandens och tränarnas engagemang och målmedvetenhet för att nå 

dessa goda resultat. 

 

 

 

Ulrika Örnström, Konstsimsansvarig  
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Truppen på Sum-Sim i Malmö 

Simning 

 

Under året har tränarrollerna förändrats inom simsektionen. Istället för att ha en anställd som 

chefstränare ändrades tjänsterna till breddansvarig, elitansvarig och simsektionsansvarig, alla 

på 100%. Ansvaret delades därmed upp i tre tjänster som tillsammans skulle driva 

simsektionen. Detta gjordes i förhoppning om att sektionen skulle bli mer sammanhängande 

och att kvalitén skulle breddas i samtliga grupper. 

Under vårterminen hade VöSS 132 stycken aktiva simmare i grupperna Småstjärnorna-

Mästerskapsgrupp 1. Under höstterminen hade VöSS 135 stycken aktiva simmare i grupperna 

Småstjärnorna-Mästerskapsgrupp 1.  

 

Tävlingar  

 

Svenska mästerskap 

 

SM/JSM i 50m-bassäng i Borås 30/6-4/7 

 

SM/JSM 2017 arrangerades på Alidebergsbadet i Borås och VöSS hade en simmare som deltog. 

Natalie Noreblad simmade 50m och 200m ryggsim och placerade sig som bäst på en 32:a plats 

respektive en 19:e plats bland juniorerna. För Natalie var detta hennes första SM/JSM i 50m 

bassäng. 

 

Sum-Sim i 50m-bassäng i Malmö 12/7-16/7 

 

Sum-Sim, även känt som Svenska Ungdoms Mästerskapen i simning för simmare 17 år och 

yngre avgjordes på Lindängsbadet i Malmö. Mästerskapet genomfördes från onsdag till söndag 

i försök och finaler och VöSS hade simmare i vattnet under samtliga tävlingspass. 
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VöSS JSM-lag 2017 

Truppen som deltog från VöSS bestod av tio simmare och två tränare. Detta är en något mindre 

trupp än förra året, men i år hade vi fler individuellt kvalade jämfört med föregående år då vi 

då hade med oss fler simmare som enbart deltog i lagkapp. Totalt genomfördes 32 starter av 

VöSSarna och hälften av dessa innebar personliga rekord. Vi fick även med oss en finalsimning 

från försökspassen samt ett JSM-B kval och ett SM-B kval. Clara Örnhem stod för 

finalsimningen och Gustav Franzén stod för kvalen. Totalt slutade vi på en 31:a plats i 

klubbstriden, vilket är en klättring med 19 placeringar från föregående år. En stor anledning till 

att vi klättrar i klubbstriden är att simmarna konstant presterar på topp i lagkapperna, vilka ger 

dubbla poäng. Bästa lagkappslag blev tjejerna på 4x100m medley där de placerar sig på en 7:e 

plats i landet för flickor 15 år och yngre. 

 
 

SM/JSM i 25m-bassäng i Jönköping 1/11-5/11 

 

SM/JSM i 25m-bassäng simmades på Rosenlundsbadet i Jönköping 2017. VöSS trupp bestod 

av Clara Örnhem, Natalie Noreblad, Saga Bodsjö och Liv Elgaard Fonnesbech. Av truppen var 

tre av fyra simmare debutanter på SM/JSM.  

 

Natalie Noreblad deltog på 200m ryggsim, 50m ryggsim och simmade 100m ryggsim i tjejernas 

4x100m medley lag. Natalies bästa placering blev på 200m ryggsim där hon placerade sig som 

21:a bland juniorerna i Sverige. Debutanten Clara Örnhem deltog på 50m bröstsim och 

simmade 100m bröstsim i tjejernas 4x100m medley lag. På 50m bröstsim slutade Clara på en 

25:e plats bland juniorerna. Liv Elgaard Fonnesbech och Saga Bodsjö gjorde precis som Clara 

också debut på SM/JSM. De båda ställde upp i tjejernas 4x100m medley lag.  

 

Laget på 4x100m medley gick i mål på en fin 22:e plats bland juniorerna. Att tillägga är att det 

var hela fem år sedan VöSS senast hade med ett damlag på SM/JSM! 
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Bilder från Sum-Sim Riksfinalen 2017 

Sum-Sim Riksfinal i Eskilstuna 8/12-10/12 

 

VöSS deltog på Svenska Ungdomsmästerskapen (SUM-SIM Riks) i Eskilstuna på 

Munktellbadet med fem simmare som tillsammans simmade 16 grenar. Bäst placering stod Liv 

Elgaard Fonnesbech för när hon placerade sig som 6:a på 100m fjärilsim. Bäst prestation stod 

Clara Örnhem för med sitt JSM-kval på 100m bröstsim. Även Natalie Noreblad, Saga Bodsjö 

och Anton Strand deltog på Sum-Sim Riksfinalen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationella tävlingar  

 

ISM Berlin 3/3-5/3 

Fem simmare begav sig till Tysklands huvudstad Berlin 

för att delta på den internationella tävlingen ISM Berlin 

(International Swim Meeting). Tävlingen lockar flertalet 

simmare från flertalet länder. Totalt deltog i år simmare 

från hela 25 länder, vilket medför att motståndet blir helt 

annorlunda mot det simmarna är vana vid.  

För VöSS deltog Ebba Bergström, Olivia Hedenfalk, 

Emanuel Tidåsen, Adna Drincic och Natalie Noreblad. 

Emanuel och Olivia lyckades simma till sig vars ett DM 

kval på 50m frisim.  

 

 

 

 

 

 

Truppen på ISM Berlin 
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Bilder från Swim Open Stockholm 2017 

Bilder från tävlingar under 2017 

Swim Open Stockholm 8/4-11/4 

VöSS deltog med fyra simmare på årets 

upplaga av Swim Open Stockholm, en av 

Europas största simtävlingar. Tävlingen 

lockade till sig fyra olympiska mästare 

bland annat Sarah Sjöström. 

För VöSS del blev det två Sum-Sim kval 

och en hel del personliga rekord. Clara 

Örnhem stod för Sum-Sim kvalen på 100m 

frisim och 400m medley. Även Gustav 

Franzén, Saga Bodsjö och Natalie Noreblad         

                representerade VöSS på denna tävling. 

 

Övriga Tävlingar 

 

Utöver Mästerskapen och de internationella tävlingarna deltog VöSS på 33 stycken olika 

tävlingar i Sverige. Allt från våra egna Småstjärnetävlingar till större tävlingar som Swedish 

Grand Prix. Under året har deltagarantalet på tävlingar ökat för VöSS, vilket tyder på ett ökat 

intresse för tävlingssimning bland barn och ungdomar. Under dessa tävlingar har mängder med 

personliga rekord slagits, medaljer tagits och kvaltider uppnåtts. 
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Tjejkväll Killkväll 

Förbundsaktiviteter 

 

VöSS har under året haft simmare som varit uttagna till förbundsaktiviteter av Östsvenska 

Simförbundet. Natalie Noreblad var på kategori 2 läger i Callela och Clara Örnhem, Saga 

Bodsjö, Anton Strand och Liv Elgaard Fonnesbech var på kategori 3 läger i Gislaved.  

 

Egna arrangemang 

 

Metersimmet 

I februari deltog 36 tävlingssimmare på metersimmet där simmarna ska simma så långt som de 

kan under en timme. Tillsammans hade de samlat in sponsorer och simmade in 94 328 kronor 

varav 70 746 kronor gick in på simmarnas simmarkonton. Tillsammans simmade simmarna 

över 10 mil. 

 

Hemmatävlingar 

2017 års upplaga av Glasriket Cup avgjordes i april. Tävlingen lockade till sig 18 gästande 

simföreningar. Utöver Glasriket Cup har VöSS arrangerat Småstjärnetävlingar, 

Kronobergscupen, UGP 1-2, Östsvenska mästerskapen 25m bassäng, samt klubbmästerskapen. 

 

Tjej- och killkväll 

Den 18 april arrangerade VöSS en tjej- och killkväll. För tjejerna blev det tjejsnack och 

filmvisning. Killarna samlades i simhallen och testade på sporten vattenpolo genom en 

turnering. 
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Bilder från våra läger 

Läger 

 

Under året arrangerade VöSS fem stycken olika läger. Dessa hölls i danska Esbjerg, Malmö, 

Höganäs, Falkenberg samt i Borås. Utöver dessa arrangerades även hemmaläger och dagsläger 

i Växjö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagkappscupen 

 

I augusti testade VöSS sig på ett nytt arrangemang i Växjö simhall. En gemensam aktivitet för 

simmarna i tävlingsgrupperna i form av en lagkappscup där äldre och yngre simmare blandades 

i lagen och tävlade mot varandra. 

 

Totalt så deltog 62 simmare och 8 tränare samt så agerade en hel del föräldrar publik under 

arrangemanget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lagkappscupen 



 

 
14 

Klubbmästerskapen 

 

Följande blev klubbmästare 2017: 

 

Flickor 12 år och yngre: 

Louise Strand 

 

Pojkar 12 år och yngre: 

Johan Hjelmberg 

 

Flickor 13-14 år: 

Liv Elgaard Fonnesbech 

 

Pojkar 13-14 år: 

Anton Strand  

 

Flickor 15-16 år: 

Saga Bodsjö  

 

Pojkar 15-16 år: 

Oskar Axandersson 

 

Flickor 17 år och äldre: 

Irma Klipic 

 

Pojkar 17 år och äldre: 

Marcus Ottosson 

 

Masters Herrar: 

Fredrik Björn 

 

Ledare i simsektionen under 2017 

Ett stort tack riktar vi till nedanstående tränare, som arbetat i simsektionen under det gångna 

året:  

Madelene Andersson, Oskar Davidsson, Jennifer Nilsson, Fredrik Isberg, Josefin Palm, 

Nicolina Ebers, Malin Homman, Therese Wetterlund, Mirza Dzafic, Irma Klipic, Fanny 

Elingfors, Martin Dahlberg, Gustav Franzén 

 

Oskar Davidsson, elitansvarig  
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Masters  
 

För andra året i rad har föreningens Masters Nybörjargrupp varit en efterfrågad träningsgrupp. 

2017 fick vi några medlemmar från Vuxencrawl steg 4 att flytta över till Masters Nybörjare och 

det blev precis som det var tänkt från början, en bro från vuxencrawlet till Masters. Med 56 

stycken Masters och Nybörjare under vårterminen ändrade vi upplägg till höstterminen. Då 

tränade alla Masterssimmare samtid, med samma upplägg, där alla simma efter sin egna 

förutsättningar.  

 

En ändring i banhyran under våren 2017 gjorde att vi fick höja terminsavgifterna för Masters 

och Masters Nybörjare. Till höstterminen 2017 var vi då bara 46 stycken simmare totalt. 

 

Tävlingar Masters  

 

På SM (25m) i Eskilstuna hade VöSS 10 stycken simmare på plats och blev totalt 13:e bästa 

klubb av 63 deltagande klubbar. Precis som tidigare år hade de sex bästa klubbarna fler än 20 

simmare mer än vad Växjö skickade. VöSS vara bara 15 poäng från en topp 10 

placering.   Under tävlingen tog Vöss simmare 7 stycken guld, 8 stycken silver och 6 stycken 

brons, samt många topp 6 placeringar. 

 

Tyvärr hade vi ingen deltagare på SM (50m) i Umeå, men totalt sett, efter både Masters SM i 

kort- och långbana hamnade VöSS på en 18:e plats för 2017, endast 41 poäng från topp 10.  

 

Växjö SS Masters har ett mål som lyder att ligga bland de 10 bästa klubbarna i Sverige. Nu vet 

vi att det krävs att man deltar i både långbana och kortbana SM, samt att vi är minst 10-12 

stycken simmare och helst har med oss en dam-, en herr- och en mixed lagkapp, för att kunna 

slåss mot de stora Stockholmsklubbarna. 

 

 

 

Ryan Provencher, ansvarig för mastersverksamheten  
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Öppet vatten 
 

Under 2017 anordnades en öppet-vatten kurs med åtta stycken deltagare från 24 år upp till 44 

år. Kursen hade 12 stycken Open Water träningspass i Växjösjön i maj/juni, under ledning av 

Ryan Provencher, Hannah Berlin och Fredrik Isberg.  På grund av vattentemperaturen inleddes 

kursen med en vecka i bassäng, sedan en vecka med ca 45 min i sjön och 45 min i bassäng och 

sista vecka kunde vi vara ute hela 75-90 minuter. Många deltagare önskade en liknande kurs 

senare i augusti, men tid och resurser fanns inte.  Vi få planera bättre inför OW säsongen 2018. 

 

 

Karl-Oskarsimmet 
 
För andra året i rad anordnade Växjö Simsällskap öppet-vattentävlingen Karl-Oskarsimmet. I 

år kunde vi erbjuda deltagande på tre olika distanser: 5000m, 1850m och 925m. 

 

Vi flyttade tävlingen från maj till juni månad för att sälja in tävlingen som en bra tävling att 

köra innan SM i OW alternativt Vansbrosimningen, som både ligger senare i juli. Resultatet 

blev 22 stycken anmälda till 925 metersloppet, 14 stycken anmälda till 1850 metersloppet och 

hela 13 stycken som anmälda sig till 5000 metersloppet.  

 

Vinnare i premier simningen: 

 

5000m damer: Beatrxi Cser 

5000m herrar: Fredrik Björn 

1850m damer: Clara Örnhem (för andra året i rad) 

1850m herrar: Martin Harlenbäck 

925m damer: Zandra Hultqvist 

925m herrar: Kim Carlsson 

 

Växjö Simsällskap har en ambition att fortsätta att genomföra och utveckla Karl-Oskarsimmet. 

 

 
 

 
Ryan Provencher, ansvarig för mastersverksamheten  
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Till sist…   
  

På vår hemsida www.vaxjosimsallskap.com, under varje toppmeny, har du ett nyhetsflöde där 

du kan läsa om massor av fler tävlingar, arrangemang och händelser i klubben. Där har du vår 

levande verksamhetsberättelse.   

  

Du kan också följa klubben på vår Facebook- och Instagram. Gå gärna in och gilla/följ våra 

sidor, om du inte redan har gjort det.  

  

  

  

 

Tack för visat intresse. 

 

 

 

 

 

 


