Ledande inom simidrotten, en förening öppen för alla.
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2018 – Ett år av målstyrning
Även under 2018 har fokus legat på ekonomin. Vad gör vi, gör vi rätt saker, hur ser våra
prioritering ut? Dessa frågor har varit på dagordningen hela detta år och i årsbokslutet kan vi se
att det gett resultat. Eftersom vår ekonomiska situation har varit ansträngd, har vi i styrelsen
haft många diskussioner om elitsatsning kontra breddverksamhet. Vi har jobbat med att
kommunicera att det krävs stabil breddverksamhet för att finansiera elitsatsning.
I augusti genomförde vi under ledning av Smålandsidrotten en målstyrningsdag. Följden blev
att vi satte upp tydliga föreningsmål och sektionsmål. Det viktigaste i år var det ekonomiska
målet. Målsättningen är att ha svarta siffror varje räkenskapsår från och med 2019, vinna
tillbaka sommarsimskolan och arbeta aktivt med sponsring.
Vi kan konstatera att vi lyckades med att ta hem upphandlingen för sommarsimskolan 2019.
Det innebär att vi kommer att få ett välbehövligt ekonomiskt tillskott och möjlighet att öka
rekryteringsbasen till vår simskoleverksamhet, vilket innebär att vi får en större
breddverksamhet. Vi kan också glädja oss över att vi har genomfört en stor del av kommunens
6-årsverksamhet, som regeringen gav kommunerna bidrag för.
Vårt andra mål var att arbeta aktivt med sponsring, vilket styrelsens sponsorgrupp har gjort,
genom att arbeta hårt för att ta fram sponsorpaket för att knyta sponsorer till vår verksamhet.
Detta arbete kommer att fortgå även 2019 och avspeglar sig i budgeten. Kommande år kommer
vi att arbeta med sociala mål, och tillväxt i föreningen. Det är lätt att sätta upp mål, men svårare
att nå dem, så det inte blir önsketänkande. Detta har vi under året kunnat göra eftersom vi har
haft en kunnig och engagerad styrelse.
Under året har vi fortsatt med Säker och Trygg förening i samarbete med Smålandsidrotten och
Växjö Kommun.
En fråga som fortfarande inte är löst och som betyder mycket för vår framtid är byggandet av
ny Simarena. Vi har aktivt deltagit i förberedelserna och lämnat in förslag och önskemål på vad
vi behöver av en ny simarena för att tillfredsställa våra behov och ge bra förutsättningar för
samtliga simidrotter. Det arbetet kommer att ha stort fokus även under nästa verksamhetsår.
Representanter på Östsvenska Simförbundets årsmöte har varit Helene Eriksson och Ingela
Blad.
En framgångsrik organisation blir inte framgångsrik utan sina duktiga och välutbildade
medarbetare. Är det något vi kan vara stolta över i VÖSS så är det just det. Varmt tack till er
alla.

Ingela Blad, Ordförande
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Styrelsen
Styrelsen har under perioden 2018-03-17 till 2019-03-16 haft följande sammansättning:

Ordförande:

Ingela Blad

Vice Ordförande:

Helene Eriksson

Kassör:

Stefan Hjelmberg

Sekreterare:

Tobias Abrahamsson

Ledamöter:

Fredrik Cronqvist
Helene Palmér
Linnea Johansson
Micael Jönsson
Torvald Strand

Suppleant:

Freddie Edqvist
Susanna Grönlund

Revisorer:

Anders Olsson

Firmatecknare:

Ingela Blad
Stefan Hjelmberg

Under mandatperioden har styrelsen haft 10 stycken styrelsemöten.

Totala medlemsantalet för 2018 var 1 822 st.
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Simlinjen
Under vårterminen 2018 gick 620 barn i simskolan. Till höstens första termin vände dock den
negativa trenden med tappet av barn till simskolan som vi haft sedan vi förlorade den
kommunala sommarsimskolan. Växjö kommun nappade på att gå med i en nationell satsning
att erbjuda gratis simskola för sex-åringar med fokus på vattenvana. VÖSS blev en av tre aktörer
som fick ta emot dessa barn. Vi erbjöd grupper både i Växjö simhall och på Rygginstitutet på
Norremark. Totalt kunde vi erbjuda 280 barn plats fördelade på 34 grupper. Dessutom gick
ytterligare 100 stycken sex-åringar i våra ordinariesimskolegrupper. Totalt gick därmed 925
barn simskolan under Termin 1. När Termin 2 startade i vecka 47 kunde vi, till vår stora glädje,
se att många sexåringar valde att fortsätta simskolan hos oss. Totalt gick då 745 barn simskolan.
Under hösten 2018 kom Växjö kommun ut med en ny upphandling av den kommunala
sommarsimskolan. Vi lämnade in ett anbud och fick under senhösten information att vi kommer
att få driva sommarsimskolan från år 2019.
Även under 2018 fortsatte vi att bedriva två perioder av intensivsimskola: Vecka 21-23 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 56 barn, men
enbart 30 barn anmälde sig.
Inför hösten 2018 togs en röd gympapåse med VÖSS logga fram. Denna började vi i samband
med starten av Termin 1 att dela ut till alla nya medlemmar i simskolan samt till alla grupper
för sexåringar. Vi fyllde påsen med infoblad om föreningens verksamheter samt en godisklubba.
Till Termin 2 valde vi att fortsätta med utdelandet av påsar till alla nya barn som började i
Baddaren. Vi ser att många simskolebarn använder påsarna, så marknadsföringen har varit god!
I simskolan har cirka 30-40 ledare varit schemalagda varje termin. Utöver dessa har även några
ledare enbart hoppat in som vikarier vid behov. Inför varje ny termin har vi försökt anordna ett
ledarmöte och en internutbildning, för att hålla våra ledare uppdaterade. Inför hösten 2018 la vi
mycket tid på rekrytering av nya ledare för att kunna ta emot alla de sexåringar som skulle
erbjudas plats. Rekryteringen blev lyckad och vi ser att merparten av dessa ledare jobbar kvar
in i år 2019. En del har dessutom tagit klivet upp att bli ansvariga för simskolegrupper.
I slutet av hösten 2018 gick vi med i Smålandsidrottens satsning Ledarcoach. Syftet var att
hjälpa föreningar att behålla och rekrytera ledare samt utveckla den idrottsliga verksamheten i
föreningar med barn-och ungdomsidrott. Satsningen möjliggör stöd för föreningen att utveckla
sina ledare genom att utse en mentor som har rollen att coacha och utveckla de andra ledarna i
föreningen. Projektet löper till och med februari 2019. Jennifer Nilsson har tillsammans med
Frida Yman jobbat aktivt med projektet. De har funnits på plats vissa dagar i simhallen för att
ge ledare som vill ta steget upp att bli ansvariga för simskolegrupper guidning, samt haft
samlingar med ledarna efter passen för att diskutera hur jobbet förlöpt, om man stött på problem
osv. De har även filmat hur olika teknikövningar ska genomföras och hur man kan lära ut dem
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till barnen. En film i veckan har publicerats via föreningens instagramkonto och har varit
tillgängligt enbart för våra ledare.

Vuxencrawl
Under våren 2018 hade vi 71 deltagare i vuxencrawlverksamheten. Dessa var fördelade på sju
grupper. Vi fortsatte att erbjuda fyra olika steg. Inför höstterminen minskade vi till 62 deltagare,
fördelade på sex grupper. Anledningen till minskningen berodde på att vi inte fick hyra lika
mycket bassängyta som tidigare. Ledare för vuxencrawlet under året var Martin Jutesten,
Hannah Belin, Hanna Dahlqvist och Josefin Palm.
Inför höstens termin införde vi ett nytt upplägg i vuxencrawlet. Vi kortade ner höstterminen till
12 lektioner istället för 15 lektioner och till våren 2019 är tanken att erbjuda två 8-veckors
terminer istället för en termin på 15 lektioner. Anledningen till det nya upplägget berodde på att
vi fått information från deltagare att våra terminer var för långa. Huruvida vi fortsätter med det
nya upplägget till hösten 2019 får vi se efter en utvärdering.

Vuxensim
Precis som de senaste åren har vi även erbjudit en kurs per termin för vuxna som vill få
vattenvana samt lära sig simma från grunden eller som vill förbättra sin teknik. Under våren
2018 gick sju stycken kursen och under hösten 2018 ökade intresset och viu fick en överbokad
grupp med 12 deltagare. Gruppen har bedrivit sin undervisning på tisdagskvällar i
multibassängen. Ledare har varit Nelly Runesson, Bertil Björn, Johanna Ribacke och Sofia
Viscovi.

Anpassad simträning
Simundervisning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har fortsatt under 2018.
Under våren var 10 ungdomar igång och tränade simning på tisdagskvällar i multibassängen.
Vi hade även fyra deltagare i vår söndagsgrupp. Till höstterminen tillkom det två deltagare i
vår tisdagsgrupp. I söndagsgruppen går det i nuläget inte att erbjuda plats till fler än 4 deltagare,
vilket är synd eftersom vi har kö till gruppen. 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.

TACK
Växjö Simsällskap vill rikta ett stort tack till de cirka 40 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.
Marie Larsson, kanslichef och simskoleansvarig
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Simhoppssektionen
Året 2018 började med 47 aktiva simhoppare. Simhoppet körde på med träningar tisdagar,
torsdagar och lördagar som vanligt. Under vårterminen hade vi sju stycken aktiva tränare och
även några på vikarielistan. Under våren åkte hopparna iväg på en nybörjartävling i Jönköping,
vilket var den årliga triangeltävlingen.
Vi i Vöss arrangerade under vårterminen två stycken tävlingar, triangeltävlingen samt
stadsmatchen. Stadsmatchen är en tävling i samarbete med Malmö, Lund, Jönköping och
Göteborg. Där varje stad turas om att hålla i tävlingen en gång per år. Vi hade fem stycken
hoppare med oss upp på Riksfinalen i Karlskoga samt 4 stycken hoppare som tävlade i USM i
Stockholm.
Under sommaren hade vi vårt årliga sommarsimhopp, med blandad träning på Evedal samt i
simhallen.
Höstterminen satte igång med 46 stycken aktiva hoppare. Vi höll i triangeltävlingen även denna
termin och som alla år var vi med i den årliga luciauppvisningen som var mycket uppskattad.

Lina Schlotterbeck, Simhoppsansvarig
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Konstsimssektionen
Under våren 2018 deltog våra duktiga konstsimmare i tävlingar i Jönköping och Göteborg samt
i Växjö och fick många fina medaljer. Under dessa tävlingar kvalade 4 simmare in sig till USM
och 2 till JSM. Även där visade de fina resultat. Klubben anordnade en inbjudningstävling i
februari där deltagare från tre andra klubbar deltog.
Tess Enlund har återigen deltagit i Svenska Simförbundets utvecklingslag och deltagit i cirka
åtta läger samt på Primorje Synchro Cup i Rijeka, Kroatien. Hon kom på en fin 21:e plats i
figurerna (av totalt 145 deltagare) och på 3:e plats av de svenska deltagarna. Hon var reserv till
musiksimningen, men fick simma i alla fall tack vare sina fina resultat i figurerna. Detta har
återspeglats till VÖSS som med stolthet visar upp Tess framgångar. VÖSS har utifrån klubbens
knappa ekonomi betalat för 10 procent av Tess utgifter. Till 2019 blev Tess direktuttagen till
juniorlandslaget utifrån sina meriter.
Den 24-25 november anordnade VÖSS Riksmästerskapet i konstsim och fick många fina
reportage i både tidningar, radio och tv. Det var en trevlig erfarenhet för VÖSS att få anordna
en nationell tävling av denna kaliber. I samband med RM äskades sponsringspengar från Växjö
kommun och Vöss erhöll 10 000 kr.
Årets Luciafirande var en sprakande föreställning i vanlig ordning, där 19 konstsimmare var
med och bidrog till en trevlig stämning.
Under jullovet anordnades ett hemmaläger som uppskattades oerhört och bidrog till att de allra
flesta nybörjarna tycker att kompisarna inom konstsimmet är toppen.
Susanna Grönlund, sektionsansvarig konstsim
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Simsektionen – Växer så att det knakar
Simsektionen har under år 2018 växt och växt, och verksamheten är större än på länge och
simgrupperna börjar bli fulla. Under vårterminen 2018 hade VöSS 133 aktiva i sektionen och
under höstterminen växte denna siffra till hela 146 aktiva. Tillväxten beror främst på att vi
behåller fler simmare än tidigare i både våra mästerskapsgrupper och tävlingsgrupper samt att
fler fortsätter längre upp i åldrarna. Breddspåren sprintgruppen, träningsgrupp äldre och
träningsgrupp ungdom fungerar som bra komplement till de simmare som väljer att i
tävlingsgrupperna inte tävla och i mästerskapsgrupperna inte satsa fullt ut. Vi ser en ökning
kring att många simmare hellre väljer att gå vidare till en bredd-/träningsgrupp istället för att
sluta helt. De platser som vi inte fyller i våra träningsgrupper, erbjuder vi till en del av
konstsimmarna som ett extra träningstillfälle och fyller på så sätt även dessa grupper och hjälper
varandra sektionerna mellan. Kontinuerligt har det även fyllts på med simmare till sektionen
från våra teknikskolor och denna tillströmning gör att vår nybörjargrupp Småstjärnorna under
året varit en stor grupp med över 20 simmare.
Tillväxten är positiv på många sätt men har verkligen krävt att vi arbetar och planerar
verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Schemaläggningen är en sådan del där vi under hela
året har försökt att optimera den bassängplats vi har och har överlappat grupper i bassängen och
använt oss av mobila väggar för att skapa mer plats och utrymme. Många grupper har även fått
börja samträna under en hel del träningspass för att få tillräckligt med träningspass. En dialog
med kommunen startades i slutet av året angående att vi önskar mer bassängutrymme och främst
gäller det fler banor under fler tider.
Nationell idrottsutbildning
Under 2018 har vi åter igen startat NIU med inriktning simning i Växjö. Denna gång sker
samarbetet mellan Växjö kommuns gymnasieskolor och för elever som vill kombinera sin
simträning tillsammans med sina gymnasiestudier kan man från och med läsårstarten 2018 välja
att studera detta både på Katedralskolan, Kungsmadsskolan och Teknikum. Till läsåret 2018
valde fyra gymnasieelever att börja studera NIU.
Ledare i simsektionen under 2018
Madelene Andersson
Oskar Davidsson
Jennifer Nilsson

Simsektionsansvarig
Elitansvarig
Bredd- och ungdomsansvarig

Fredrik Isberg
Josefin Palm
Nicolina Ebers
Malin Homman
Therese Wetterlund

Simtränare
Simtränare
Simtränare
Simtränare
Simtränare
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Mirza Dzafic

Simtränare

Dylan Saleh
Saga Bodsjö
Selma Dzafic

Simtränare
Simtränare
Simtränare

Tävlingsverksamheten
Tillväxten har inte bara skett under träningarna på hemmaplan, utan vi har även märkt av att
det är fler som väljer att tävla än tidigare. Både tävlandet i bredden har ökat samt även
mästerskapsdeltagandet.
Under 2018 deltog VöSS simsektion på 39 olika tävlingar. Dessa har bestått av allt från våra
egna småstjärnetävlingar för våra absoluta nybörjare, till Svenska mästerskapen för våra
snabbaste simmare. Målsättningen har under 2018 varit att erbjuda ett så brett tävlingsutbud
som möjligt så att samtliga av våra tävlingsaktiva får känna att de har chans att utvecklas och
nå sina målsättningar. Detta självfallet balanserat med att det fungerar för både personal samt
ekonomiskt.
Länstävlingar
Under 2018 har Kronobergscupen fortsatt arrangerats som ett samarbete mellan Team Kronoberg.
Länstrofén har på vanligt vis arrangerats och team Kronoberg har bildat lag med simmare från
simföreningarna i Växjö, Markaryd, Alvesta, Ljungby och Älmhult.
Kronobergscupen

Under 2018 arrangerades nybörjartävlingen Kronobergscupen under fyra tillfällen tillsammans
med övriga klubbar från Team Kronoberg. Arrangörer var Markaryd Simsällskap, Ljungby
Simsällskap, Alvesta Simsällskap och Växjö Simsällskap.
Länstrofén

År 2018s upplaga av länstrofén simmades i Oskarshamns Arena i Oskarshamn den 3 mars. 25
VöSSare var uttagna till Länstrofélaget som slutade på en fjärde plats efter genomförd tävling.
Poängställningen blev slutligen följande:
Östergötlands län
Jönköping län
Kalmar län
Kronobergs län

611 poäng
573 poäng
454 poäng
391 poäng
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Distriktstävlingar
Under 2018 har det arrangerats tre förbundstävlingar inom Östsvenska Simförbundet. Dessa
var Östsvenska Mästerskapen (distriktsmästerskapen) i både 50m och 25m bassäng samt
Vårsimiaden Final för simmare i åldern 12-13 år.
Östsvenska Mästerskapen (DM/JDM) 50m

Tävlingen arrangerades i Rosenlundsbadet i Jönköping helgen den 9-10 juni. Under denna
tävling deltog VöSS med 14 simmare och VöSS simmade hem fyra medaljer.
Liv Elgaard Fonnesbech tog JDM silver på 50m fjärilsim.
Natalie Noreblad tog JDM brons på 200m ryggsim.
Oskar Axandersson tog både DM och JDM brons på 800m frisim.
Vårsimiaden Final 50m

Tävlingen arrangerades samtidigt som Östsvenska Mästerskapen 50m. Ett för år 2018 nytt
koncept där man valde att köra ihop Östsvenska mästerskapen och Vårsimiaden final. Under
denna tävling deltog VöSS med 16 simmare och simmade hem hela 14 medaljer.
Louise Strand tog guld på 100m fjärilsim och 400m frisim.
Mattias Jönsson tog guld på 200m medley och silver på 100m ryggsim, 100m frisim och
200m frisim.
Theo Ståhle tog guld på 100m fjärilsim och silver på 200m medley.
Liam Nilsson tog guld på 100m frisim.
Elin Cronqvist tog brons på 400m frisim.
VöSS simmade även hem ett silver på 4x100m medley för flickor, ett brons på 4x100m frisim
för flickor och ett brons på 4x100m medley för pojkar. Utöver ovan nämnda simmare var även
Johan Hjelmberg, Lily Provencher och Towe Andersson med i lagkappslagen som tog dessa
medaljer.
Östsvenska mästerskapen (DM/JDM) 25m

Tävlingen arrangerades i Simhallen i Linköping helgen den 6-7 oktober. Under denna tävling
deltog VöSS med 11 simmare och simmade hem sex medaljer.
Clara Örnhem tog DM och JDM silver på distanserna 50m och 100m bröstsim.
Oskar Axandersson tog DM och JDM silver på distansen 1500m frisim.
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Svenska Mästerskapstävlingar
Under 2018 har det arrangerats sex mästerskapstävlingar och två större internationella tävlingar.
Svenska Ungdomsmästerskapen 50m

Mästerskapet arrangerades på Lindängsbadet i Malmö den 27 juni – 1 juli. Under detta
mästerskap hade VöSS 11 simmare inkvalade och deltog med 9 simmare.
Clara Örnhem simmade final på 200m bröstsim där hon slutade 7:a.
Clara deltog även i grenarna 100m och 200m frisim, 100m och 200m bröstsim, 200m och
400m medley.
Liv Elgaard Fonnesbech deltog i grenarna 100m frisim, 100m fjärilsim, 100m och 200m
bröstsim och 200m medley.
Oskar Axandersson deltog i grenarna 100m och 200m bröstsim, 100m och 200m frisim.
Alvin Eriksson deltog i grenarna 100m, 200m, 400m och 800m frisim.
Anton Strand deltog i grenarna 100m och 200m fjärilsim.
Emanuel Tidåsen deltog i grenarna 100m och 200m rygg.
Tilda Arthursson deltog i grenarna 100m och 200m bröstsim.
Saga Bodsjö deltog i grenarna 100m fjärilsim och 100m ryggsim.
Gustav Hammarstedt deltog i grenen 200m bröstsim.
VöSS deltog även i lagkappslagen över 4x200m frisim för killar i 16-17 årsklassen och i
lagkappslagen över 4x200m frisim och 4x100m medley för flickor i 16-17 årsklassen.
Svenska Ungdomsmästerskapen 25m

Mästerskapet arrangerades på Eriksdalsbadet i Stockholm den 14-16 december. Under detta
mästerskap hade VöSS 8 inkvalade simmare, som samtliga deltog.
Clara Örnhem deltog i grenarna 100m, 200m och 400m frisim samt 100m och 200m
bröstsim.
Oskar Axandersson deltog i grenarna 100m, 200m och 400m frisim, samt 200m medley.
Liv Elgaard Fonnesbech deltog i grenarna 100m fjärilsim, 200m bröstsim samt 200m och
400m medley.
Louise Strand deltog i grenarna 100m fjärilsim och 400m frisim.
Anton Strand deltog i grenen 200m fjärilsim.
Emanuel Tidåsen deltog i grenen 100m ryggsim.
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VöSS deltog även med lagkappslag för pojkar 15-16 år på 4x100m frisim och 4x100m medley.
Förutom innan nämnda simmare deltog även Alvin Eriksson och Gustav Hammarstedt i
dessa.
Svenska junior- och senior Mästerskapen 50m

Mästerskapen arrangerades på Citadellbadet i Landskrona den 4-8 juli. Under detta mästerskap
hade VöSS två inkvalade simmare samt ett inkvalat lagkappslag som samtliga deltog.
Clara Örnhem deltog i grenarna 50m bröstsim (22:e JSM), 100m bröstsim (30:e JSM och 36:e
SM) och 200m bröstsim (28:e JSM och 33:e SM).
Natalie Noreblad deltog i grenen 200m ryggsim (24:e JSM och 27:e SM).
VöSS deltog även under JSM med lagkappslag i grenarna 4x200m frisim (23:e JSM) och
4x100m medley (29:e JSM). Förutom ovan nämnda simmare deltog Liv Elgaard Fonnesbech
och Saga Bodsjö i dessa.
Svenska junior- och senior Mästerskapen 25m

Mästerskapet arrangerades den 14-18 november på Eriksdalsbadet i Stockholm. Under detta
mästerskap hade VöSS en inkvalad deltagare som deltog.
Clara Örnhem deltog i grenarna 50m bröstsim (19:e SM och JSM), 100m bröstsim (20:e JSM
och 21:e SM) och 200m bröstsim (22:e JSM och SM).
Grand Prix 50m

Tävlingen arrangerades på Hylliebadet i Malmö den 27-28 januari. Under denna tävling hade
VöSS två inkvalade simmare som bägge deltog.
Clara Örnhem simmade B-final på 200m bröstsim och slutade på en 14:e plats.
Clara deltog även i grenarna 50m, 100m och 200m bröstsim samt 50m frisim och 200m medley.
Gustav Franzén deltog på 1500m frisim.
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Swim Open 50m

Tävlingen arrangerades på Eriksdalsbadet i Stockholm den 4-8 april. Under denna tävling hade
VöSS 9 inkvalade simmare, varav 7 deltog.
Clara Örnhem deltog i grenarna 50m, 100m och 200m frisim, 50m, 100m och 200m
bröstsim, 200m och 400m medley och 50m fjärilsim.
Liv Elgaard Fonnesbech deltog i grenarna 50m och 100m fjärilsim, 200m och 400m
medley, 50m, 100m och 200m bröstsim, 50m och 100m frisim.
Oskar Axandersson deltog i grenarna 50m, 100m och 200m bröstsim, 100m och 200m
frisim och 200m medley.
Natalie Noreblad deltog i grenarna 50m, 100m och 200m ryggsim, 50m frisim och 100m
frisim.
Emanuel Tidåsen deltog i grenarna 50m, 100m och 200m ryggsim och 50m frisim.
Saga Bodsjö deltog i grenarna 50m och 100m ryggsim och 50m och 100m fjärilsim.
Tilda Arthursson deltog i grenarna 100m och 200m bröstsim.

13

Egna arrangerade tävlingar och kringaktiviteter
Under 2018 har VöSS arrangerat nio egna tävlingsarrangemang samt två ytterligare större
kringaktiviteter inom simsektionen.
Småstjärnetävlingar

Under 2018 har VöSS arrangerat fyra Småstjärnetävlingar för våra nybörjare inom
simsektionen och teknikskolan. En av dessa genomfördes i hel bassäng med riktiga startpallar.
Kronobergscupen

Under 2018 arrangerade VöSS Kronobergscupen den 17 november.
Arena Glasriket Cup

Tävlingen arrangerades helgen den 24-25 mars och drog som vanligt en hel del gästande
simklubbar.
Östsvenska Cupen

Tävlingen arrangerades den 9-10 juni i samarbete med Östsvenska Simförbundet.
Swedbank Arena Cup

Tävlingen arrangerades helgen den 9-10 september och var en nystartad tävling i VöSS regi.
Tävlingen drog inte till sig så många gästande simklubbar detta år, men en hel del VöSSare fick
chansen att starta höstterminen med snabba simningar på hemmaplan.
Klubbmästerskapen

Klubbmästerskapen genomfördes den 9 december tillsammans med VöSS luciafirande.
Följande tog hem klubbmästartiteln i de olika åldersklasserna:
Klass D: Nina Gustavsson och Alwin Edqvist
Klass C: Liv Elgaard Fonnesbech och Mircea Gabriel Hristodor
Klass B: Clara Örnhem och Oskar Axandersson
Klass A: Ebba Bergström och Gustav Franzén
Masters: Josefin Palm och Oskar Davidsson
Familjelagkappen: BMF Gadajev
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Metersimmet

Tisdagen den 6 februari genomfördes VöSS metersim. 43 simmare deltog.
Lagkappscupen

Det var andra året som VöSS bjöd in till denna aktivitet som innebär att simmarna tävlar i lag
tillsammans och simmar mängder med lagkapper. Allt från klassiska frisimslagkapper till lite
krångligare utmaningar i form av att byta en VöSS-tröja i vattnet, blåsa tefat och balansera en
boll på en sked i munnen samtidigt som man simmar, stod på schemat. Dessa lagkapper
varvades även med klassiker som "Snurr i Tunnan" och "Pricka Tid".
Efter en jämn kamp mellan finallagen Lag Orange, Lag Grön och Lag Lila, stod det tillslut klart
att det var det GRÖNA LAGET som tog hem årets lagkappscup.
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Lägerverksamhet
Under 2018 har VöSS arrangerat tio egna träningsläger åt våra simmare. Allt från dagsläger
och hemmaläger till hårdträningsläger på Mallorca. Utöver detta har VöSSare också deltagit i
Östsvenskas förbundsläger.
Egna arrangerade läger 2018

Helgläger i Gislaved, 6-8 april
Helgläger i Kalmar, 6-8 april
Träningsläger på Mallorca, 19-26 maj
Uppstartsläger i Landskrona, 6-8 augusti

Tävlingsgrupp 1
Tävlingsgrupp 2 & 3
Mästerskapsgrupperna
Mästerskapsgrupperna, Sprintgruppen
& Tävlingsgrupp 1
Tävlingsgrupp 2 & 3
Tävlingsgrupp 4 & Småstjärnorna
Mästerskapsgrupperna
Tävlingsgrupp 2 & 3
Tävlingsgrupp 1
Tävlingsgrupp 4 & Småstjärnorna

Uppstartsläger i Landskrona, 8-10 augusti
Hemmaläger i Växjö, 6-7 oktober
Dagsläger i Halmstad, 29 oktober
Dagsläger i Växjö, 30 oktober
Dagsläger i Växjö, 31 oktober
Dagsläger i Växjö, 28 mars
Förbundsläger

Östsvenska Simförbundet arrangerade den 11-14 maj ett Kategori 3 läger i Danmark. Detta är
ett läger för simmare i Sum-Sim åldrarna och uttagning sker av förbundet och grundas på
tävlingsresultat. Från VöSS deltog Anton Strand, Tilda Arthursson och Liv Elgaard
Fonnesbech.

Madelene Andersson, Simsektionsansvarig
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Masters
Inför 2018 bestämde vi oss för att ta bort vår Masters Nybörjargrupp och integrera dessa
simmare till Masters motion. Detta på grund av att vi tränare samtidigt under hösten 2017 och
det fungerade bra. Den enda skillnaden i masters är numera om man väljer att betala
tävlingslicens eller inte. Under 2018 var vi mellan 50-54 medlemmar varav cirka 16 stycken
hade en tävlingslicens.
Gruppen är väldigt attraktiv för vuxen idrottare i Växjö, men tyvärr har de nya avgifterna som
tillkom i början av året för vuxenbanhyra samt brist på plats gjort att gruppen inte är lika bred
som den var under 2016 och 2017. Vi har haft betydlig färre nybörjare i masters under 2018,
men förhoppningen är att längre fram, när vi har en ny bassäng i Växjö, återigen kunna starta
upp en nybörjargrupp för att minska gapet mellan Vuxencrawl steg 4 och Masters.

Tävlingar
På plats på Masters-SM var 73 föreningar och över 400 simmare. Växjö SS med sina 15
simmare och cirka 75 starter lyckades att placera sig som sjätte bästa klubb i Sverige bakom
storstadsklubbarna. Tävlingen var uppdelad i fyra tävlingspass över tre dagar. Växjösimmarna
lyckade ta hem totalt 9 guld, 8 silver, 10 brons och ytterligare 25 topp 6-placeringar.
SM 50 meter blev inställt och istället var Sverige värd till Masters-NM i Malmö. Tyvärr hade
vi väldigt få deltagare. Vi lyckades dock att ta hem 2 guld, 9 silver och 5 brons och placerade
oss som 37:a av 98 klubbar.
Växjö SS Masters har ett mål som lyder att ligga bland de 10 bästa klubbarna i Sverige och det
har vi lyckas med under 2018.

Ryan Provencher, ansvarig för mastersverksamheten
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Öppet vatten
För tredje året i rad anordnade Växjö Simsällskap öppet-vattentävlingen Karl-Oskarsimmet.
Deltagarna erbjöds tre olika distanser: 5000m, 1850m och 925m.
Tävlingen anordnades den 16 juni och dagen till ära var det strålande solsken och därför även
väldigt mycket folk i rörelse vid Växjösjön. Nytt för året var att start och målgång skedde vid
Vattentorget, nära centrum. Flytten av start- och målgångsområdet bidrog till att skapa mer av
en folkfest kring arrangemanget, vilket det kommer byggas vidare på till kommande år.
Växjö Simsällskap kommer att fortsätta genomföra och utveckla Karl-Oskarsimmet.

Ryan Provencher, ansvarig för mastersverksamheten

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.
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