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Inledning  
 
2020 - Ett annorlunda år 

2020 har präglats av hopp och förtvivlan. I mars drog Coronapandemin in över vårt land. Följden blev 

en totalförändring även för VÖSS. De första två månaderna flöt på som vanligt. Ekonomin var stabil 

och vi kunde ha fysiska styrelsemöte på kansliet. Zoom och Teams fanns inte i vår begreppsvärld, 

men visade med all tydlighet att det blev vår vardag resten av året. Vårt planerade årsmöte den 23 

mars fick skjutas fram. Vi fick bilda en interimsstyrelse i övergångsperioden fram till den 7 juni då vi 

genomförde ett digitalt årsmöte. Verksamheter har ställts in och ställts om, för att anpassa oss till 

alla olika coronaregler som kommit under årets lopp. 

Vi kan konstatera att 2020 inte heller var året då vi fick en ny simarena. En fråga som fortfarande inte 

är löst och som betyder allt för vår framtida utveckling. Vi har lämnat in våra krav på en ny simarena 

som uppfyller möjlighet för alla simidrotter att växa och utvecklas. Det arbetet kommer att fortsätta 

2021. 

Slutligen vill jag framföra ett stort tack till våra fantastiska medarbetare på kansliet och på 

bassängkanten. Deras arbete har inte varit lätt med alla nya regler och förordningar, men det har de 

klarat galant. Är det något vi skall vara stolta över, är det just det. Jag vill också rikta ett tack till 

Medley och Växjö kommun som hjälpt oss att bedriva verksamhet på ett Corona-säkert sätt, vilket 

betytt mycket för våra barn och ungdomar. 

Efter 6 år som ordförande i VÖSS vill jag tacka er alla för spännande, roliga och lärorika år och önskar 

min efterträdare allt gott. 

 

Ordförande 

Ingela Blad 
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Styrelsen 
 
Styrelsen har under perioden 2020-03-23 till 2021-03-19 haft följande sammansättning:  

 

Ordförande:   Ingela Blad  

Vice Ordförande:  Helene Eriksson   

Kassör:    Richard Piegas  

Sekreterare:   Maria Ericsson 

Ledamöter:    Freddie Edqvist  

Ellinor Grundén 

  Anna Widströmer  

Jeanette Provencher 

Tammam Azem 

 

Suppleanter:   Tor Möller  

Malena Lovelind 

 

 

Revisorer:     Anders Olsson  

Firmatecknare:   Ingela Blad    

Richard Piegas 

  

Under mandatperioden har styrelsen haft 10 stycken styrelsemöten.  

  

Totala medlemsantalet för 2020 var 1 896 st. 
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Kursverksamhet 

 

Under 2020 har VöSS bedrivit kursverksamhet i form av simskola för både barn och vuxna, 

crawlkurser och anpassad simträning. Vi har under året fått anpassa vår verksamhet efter Corona-

pandemin allt eftersom skärpta riktlinjer och restriktioner har vidtagits.  

Simskola 

Under vårens sista termin (termin 3) hade vi vår ordinarie verksamhet i simhallen och ett litet antal 

simskolegrupper på Rygginstitutet. Totalt under termin 3 gick 843 barn i simskola hos oss, vilket är en 

stor ökning från föregående år, mycket tack vare den extra bassängytan vi hade att tillgå. Till termin 1 

efter sommaruppehållet fick vi ett deltagarantal på 825 simskolebarn. Detta är 42 barn fler än 

föregående år. 

Under året hann vi med tre intensivsimskolor. Först ut var nystartade Sportlovsintensiven med 68 

stycken deltagare. Därefter var det dags för vår populära intensivsimskola precis innan sommarlovet 

med 52 deltagare. Platserna till intensivsimskolan före sommarlovet fick dras ner rejält på grund av 

pandemin. Till hösten satsade vi även på en intensivkurs på höstlovet som 53 barn deltog i. Vi fyllde 

tyvärr inte alla platser, troligen mycket beroende på pandemin. 

Hela året har präglats av coronarestriktioner där vi har fått anpassa vår verksamhet utefter 

förutsättningarna. Vi är tacksamma för att alla våra medlemmar har hjälpt till att följa våra 

restriktioner samt våra simledare som har hållit ut. 

I simskolan har cirka 35-45 ledare varit schemalagda varje termin. Utöver dessa har även några 

ledare enbart hoppat in som vikarie vid behov. Utöver timanställda ledare har Azadeh Ghasemi och 

Frida Yman jobbat i simskoleverksamheten, samt Nicolina Ebers och Dylan Saleh i 

Teknikskoleverksamheten. 

Inför varje ny termin har vi försökt anordna ett ledarmöte och en internutbildning för att hålla våra 

ledare uppdaterade. Vi har utöver detta börjat med ett system där ledarna får olika föreläsningar 

riktade till sig beroende på hur länge de har jobbat som ledare hos oss. En av dessa har till exempel 

varit ett projekt kring bildstöd för att verka för en mer inkluderande verksamhet.  

Under höstterminen startade vi upp en ny livräddningsverksamhet där vår alldeles egna Josefin Palm 

är en stor drivkraft och tränare. I nuläget har vi en grupp i veckan som tränar på fredagskvällar i 

25:an. Vi har under terminen nått ut till ca 10 barn och har i nuläget två aktiva deltagare. Vi hoppas 
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att under nästkommande år kunna jobba för att utveckla verksamheten och sprida ordet om denna 

livräddande sport. 

Sommarsimskola 

Sommaren 2020 bedrev Vöss kommunens sommarsimskola. Period 1 hade 5 grupper igång parallellt i 

simhallen nästan hela dagen, från 08.00-20.00. Under period 2 hade vi både undervisning i simhallen 

och på utebaden i Lammhult, Braås, Rottne, Sandsbro, Kalvsvik, Ör, Åby och Ingelstad. Året bjöd på 

fler deltagare än vanligt i våra utesimskolor, troligen till följd av covid-19 pandemin. Många av våra 

ordinarie ledare jobbade i verksamheten samt en hel del nyrekryterade ledare som sedan fortsatte i 

höstens verksamhet. Totalt gick 1032 barn i årets sommarsimskola. Flest barn var födda 2014 

(sexårssatsningen), men vi hade verksamhet för både barn och ungdomar som inte kunde simma 

samt en märkestagningsgrupp. Frida Yman stod för upplägget och planeringen av hela verksamheten. 

6-årsverksamhet 

Kommunen valde under 2020 att fortsätta projektet med kostnadsfri simskola för alla sexåringar i 

Växjö kommun. Växjö Simsällskap var ensam aktör. Dels var Sommarsimskolan 2020 kostnadsfri för 

barn 2014, dels erbjöd vi under höstterminen två terminer simskola på Rygginstitutet. Simskolan på 

Rygginstitutet var väldigt uppskattad av både barn och föräldrar. 
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Vuxensimskola 

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 och hösten 2020 gick 

10 deltagare per termin. På höstterminen sponsrades verksamheten av Obos och vi fick möjlighet att 

starta upp två stycken grupper med totalt 16 deltagare. Denna verksamhet fick vi tyvärr under sista 

delen av terminen pausa på grund av pandemin. Grupperna har bedrivit sin undervisning på 

tisdagskvällar i multibassängen. Ledare har varit Elin Bäckström, Azadeh Ghasemi, Hanna Andrén och 

Frida Yman. 

Crawlkurser 

Under våren 2020 hade vi 45 deltagare fördelat på 5 olika grupper och under hösten hade vi 30 

deltagare. Vi fortsatte att erbjuda 4 olika steg. Ledare för vuxencrawlet under året var Martin 

Jutesten, Pia Yman och Nedal Alhalabi. 

Anpassad simträning  

Simundervisning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har fortsatt under 2020. Under 

våren var 12 ungdomar igång och tränade simning på tisdagskvällar i multibassängen. Vi hade även 

fyra deltagare i vår söndagsgrupp. 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. 

Ledare och drivande i verksamheten är Nellie Bäckström, Elin Bäckström, Louise Yman, Hanna 

Andrén och Azadeh Ghasemi. 

TACK 

Växjö Simsällskap vill rikta ett stort tack till de cirka 65 ledare som under året har jobbat i en eller 

flera av de ovan nämnda verksamheterna. Med er hjälp har vi i dessa konstiga pandemitider kunnat 

fortsätta bedriva en säker och trygg verksamhet. Tack vare er kan vi hela tiden förbättra 

simkunnigheten bland Växjös invånare samt erbjuda många olika verksamheter som samtliga håller 

en hög kvalité.   

 

Ansvarig Simskolan 

Frida Yman  
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Simsektionen 

År 2020 blev annorlunda på många sätt och vis. Tävlings- och lägerverksamhet kunde under 

majoriteten av året inte genomföras på grund av den rådande pandemin med Covid-19.  

Restriktioner och allmänna råd kring hur både tränings- och tävlingsverksamhet fick bedrivas och inte 

bedrivas ändrades ofta och det infann sig hela tiden en osäkerhet kring om vi fortsatt kunde bedriva 

verksamhet eller inte. Vi hade relativt god tur kring träningsverksamheten, då vi under hela året 

enbart behövde begränsa oss under sex veckor i slutet av året och ta bort träningsverksamheten för 

simmare födda 2004 eller tidigare.  Detta på grund av allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och 

Smittskyddsläkare i Kronoberg. Bortsett från detta har vi kunnat ha igång vår träningsverksamhet 

fullt ut och valde till och med att köra på under hela sommaren, både i Växjö Simhall och i Växjösjön.  

Under vårterminen 2020 hade VöSS 149 aktiva simmare i våra tävlings- och träningsgrupper och 

under höstterminen 2020 var antalet aktiva 142. Trots att en större motivationshöjare i form av 

tävlings- och lägerverksamheten uteblivit under året har vi lyckats behålla många av våra aktiva. Det 

är ett kvitto på att den verksamhet vi bedriver är god och att de strategier vi haft under pandemins 

gång har fungerat. Fokus har hela tiden legat på att simmarna ska ha roligt även när allt inte är som 

vanligt och att alla fortsatt ska kunna utvecklas i bassängen. 

Ledare i simsektionen år 2020  

Madelene Andersson Verksamhetsansvarig  

Oskar Davidsson Mästerskapstränare  

Nedal Alhalabi  Mästerskapstränare 

Dylan Saleh   Ansvarig teknikinlärning 

Nicolina Ebers  Simtränare & Arrangemangsansvarig 

 

Agnes Sjö  Simtränare 

Anton Hjelmberg Simtränare 

Carolina Porras Lehto Simtränare  

Emanuel Tidåsen Simtränare 

Frendy Khan  Simtränare 

Mirza Dzafic  Simtränare 

Saga Bodsjö ￼ Simtränare 

Sanna Bodsjö￼ Simtränare 

Selma Dzafic  ￼ Simtränare 
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Tävlingsverksamheten  

Få tävlingar kunde genomföras under 2020. Totalt sett deltog VöSS enbart på 11 bortatävlingar där vi 

kunde tävla mot andra simklubbar. 

 

Länstävlingar 

Under 2020 har Kronobergscupen fortsatt arrangerats som ett samarbete mellan Team Kronoberg. 

Tävlingen arrangerades under två tillfällen tillsammans med övriga klubbar från Team Kronoberg. 

Arrangörer var Markaryd Simsällskap (januari) och Alvesta Simsällskap (september). Tävlingarna som 

skulle ha arrangerats i Ljungby i maj och i Växjö i november satte pandemin stopp för. Som 

kompensation för uteblivna tävlingar kunde varje klubb istället arrangera en Kronobergscup under de 

ordinarie träningarna. Tiderna rapporterades inte in som gällande resultat i tempusbasen, men 

däremot bestämde Team Kronoberg att tiderna skulle gälla för Kronobergscupen och att medaljer 

skulle delas ut. VöSS arrangerade sådana tävlingar både i maj och november som kompensation för 

de två Kronobergscuper som uteblev. 

Länstrofén hanns med att arrangeras innan pandemin blev ett faktum. På vanligt vis bildade Team 

Kronoberg sitt lag med simmare från simklubbarna i Växjö, Markaryd, Alvesta, Ljungby och Älmhult. 

Årets upplaga av Länstrofén simmades i Nässjö den 29 februari. 22 VöSSare var uttagna till 

Länstrofélaget som slutade på tredje plats efter genomförd tävling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från Länstrofén 29 februari 
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Distriktstävlingar  

Under 2020 arrangerades enbart en förbundstävling inom Östsvenska Simförbundet. Både 

Östsvenska Mästerskapen i 50m bassäng och Vårsimiaden Final fick ställas in.  

Östsvenska Mästerskapen i 25m bassäng arrangerades dock utifrån ett pandemianpassat upplägg. 

Det var Jönköping Simsällskap som stod som arrangör helgen den 17-18 oktober. 

Pandemianpassningen innebar bland annat att enbart damerna fick tävla under en av dagarna och 

enbart herrarna under den andra. VöSS deltog med en trupp på hela 26 simmare, som sammanlagt 

simmade till sig 33 medaljer. Följande simmare tog medalj: 

Östsvenska Mästerskapen Senior  

Alvin Eriksson: Brons 100m frisim, Brons 200m 

bröstsim & Brons 50m frisim. 

Anton Strand: Guld 1500m frisim. 

Clara Örnhem: Brons 200m medley & Brons 

100m bröstsim. 

Emanuel Tidåsen: Silver 100m ryggsim & Brons 

200m fjärilsim. 

Iris Nyström: Silver 1500m frisim.  

Louise Strand: Brons 50m fjärilsim, Brons 200m 

frisim & Brons 200m fjärilsim. 

Mattias Jönsson: Guld 800m frisim. 

Nina Gustavsson: Brons 400m medley 

 

 

    

Östsvenska Mästerskapen Junior 

Alvin Eriksson: Silver 100m frisim, Silver 50m 

frisim & Brons 200m bröstsim. 

Anton Strand: Guld 1500m frisim.  

Clara Örnhem: Silver 100m frisim, Brons 200m 

medley & Brons 100m bröstsim. 

Emanuel Tidåsen: Silver 100m ryggsim & Brons 

200m fjärilsim. 

Iris Nyström: Silver 1500m frisim.  

Louise Strand: Silver 50m fjärilsim, Silver 200m 

frisim, Brons 100m frisim,  

Brons 100m ryggsim & Brons 200m fjärilsim. 

Mattias Jönsson: Guld 800m frisim. 

Nina Gustavsson: Brons 200m bröstsim & Brons 

400m medley. 

Towe Andersson: Brons 50m frisim

 

 

 

 

 

 

Bilder från 

Östsvenska 

Mästerskapen  

17-18 oktober 
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Svenska Mästerskapstävlingar 

Under året fick samtliga nationella mästerskapstävlingar ställas in och så även den internationella 

stortävlingen Swim Open Stockholm. Den enda tävlingen med ett större internationellt och nationellt 

omfattande deltagande som kunde genomföras var Grand Prix i 50m bassäng. Denna genomfördes 6-

8 mars i Malmö, precis innan pandemin startade. VöSS deltog med två simmare. Dessa var Clara 

Örnhem och Yahia Mossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från Grand Prix den 6-8 mars 

 

Egna arrangerade tävlingar 

Vi blev under 2020 tvungna att ställa in en del tävlingar som vi skulle ha arrangerat på hemmaplan. 

Dessa var Glasriket Cup, Vårsimiaden Län, Kronobergscupen och Klubbmästerskapen tillsammans 

med vårt årliga Luciaarrangemang. Dessa arrangemang var helt enkelt alldeles för stora att bedriva 

under pandemiåret 2020. 

Vi fick därför tänka till och försöka komma på hur simmarna skulle kunna få möjlighet till att tävla 

trots pandemin. Lösningen under vårterminen blev att arrangera så kallade Microtävlingar, vilket var 

mindre tävlingar för max 50 personer. Under vårterminen arrangerade vi dessa vid totalt fyra 

tillfällen, varav tre var på hemmaplan i Växjö Simhall (25m) och en i utomhusbassängen (50m) på 

Kronoskogsbadet i Ljungby. Tävlingen i Ljungby var dessutom en del av Svensk Simidrotts 

kompensationstävling för inställda SM/JSM- och Sum-Sim tävlingar. Riksmästerskapen, som tävlingen 

kallades, simmades på flertalet platser i landet och samtliga resultat rapporterades in och 

sammanställdes av förbundet. Medaljörer i åldersklasserna för Sum-Sim, Junior-SM och SM utsågs.  
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Under en av Microtävlingarna på hemmaplan fick Mästerskapssimmarna tävla på ett lite annorlunda 

sätt i en så kallad Team Challenge. Simmarna delades in i lag och fick på förhand ett program över 

vilka grenar som skulle simmas. Lagen fick sedan själva ställa upp sitt lag och tävlade mot varandra 

lagvis. Tävlingsgrenarna bestod i grunden av rena tävlingslopp, men med en del tvister som gjorde 

det hela roligt och annorlunda. Under varje tävlingslopp kunde simmarna simma till sig poäng till sitt 

lag både genom placering, personligt rekord och dubbel hundradelssiffra. Kanske hittade vi under 

detta tillfälle ett nytt sätt att tävla inom simningen?! 

I början av höstterminen lättades det på en del restriktioner och det blev möjligt att arrangera 

tävlingar för fler än 50 deltagare. Vi arrangerade en större hemmatävling enbart för VöSS-simmare 

den 19-20 september. Vi arrangerade även UGP 1 den 10-11 oktober och detta måste med facit i 

hand varit den störst utmanande tävlingen för VöSS under 2020. Massor av tävlingssugna simmare 

från flertalet klubbar anmälde sig då det helt enkelt var dags för en RIKTIG tävling igen. Vi fick lägga 

en hel del tid på att verkligen strukturera upp och anpassa tävlingen på bästa sätt. Bland annat 

tävlade tjejerna under ena dagen och killarna under den andra för att minska antalet personer i 

simhallen. Tävlingsdeltagarna fick egna omklädningsrum med bestämda tider för ombyte vid 

ankomst. Väl inne i simhallen hade varje sällskap (klubb) sin egen avspärrade plats i simhallen, med 

minst 2 meters avstånd till nästa sällskap. Tydliga regler för var man skulle gå innan och efter sitt 

tävlingslopp samt över hur insimmen skulle genomföras togs fram. Allt som allt blev det en mycket 

lyckad tävling som gav massor av simmare möjlighet att tävla på ett relativt vanligt sätt igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från tävling i Växjö Simhall  
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Egna kringaktiviteter 

Utöver egna arrangerade tävlingar har vi också lyckats arrangera en del andra kringaktiviteter under 

året. 

Metersimmet genomfördes den 8 februari och ett 70-tal simmare deltog.  

Lagkappscupen genomfördes för fjärde året. Simmarna i tävlingsgrupperna blandas och tävlar i lag 

tillsammans och simmar mängder med lagkapper. De äldsta simmarna får vara lagkaptener och ta 

hand om de yngre simmarna.  Efter en hård och jämn kamp, var det tillslut LAG ORANGE med 

lagkapten Gustav Hammarstedt som i år stod som segrare. 

Vattenpoloturnering genomfördes i slutet av vårterminen som en gemensam aktivitet och 

motivationshöjare för simmarna i tävlingsgrupperna.   

Utbyte med Dackegymnasterna genomfördes under höstterminen. Simmarna fick prova på ett 

gymnastikpass i Gymnastikens hus och Gymnasterna fick prova på ett simpass i Växjö Simhall. Detta 

utbyte blev mycket uppskattat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från vattenpoloturnering 4 juli 
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Öppet vatten simning 

Under pandemins gång rekommenderades det att så mycket träning som möjligt skulle bedrivas 

utomhus. Vi köpte därför in flertalet OW-dräkter och började bedriva Öppet vattenträning i 

Växjösjön. Detta var ett riktigt lyckat koncept som flertalet av våra aktiva simmare valde att prova på. 

Vi fortsatte med denna verksamhet under hela sommaren och in på hösten så länge vädret och 

temperaturen i Växjösjön tillät.   

Vår OW-tävling Karl-Oskarsimmet genomfördes för det femte året i rad lördagen den 14 juni. Det 

blev ett deltagarrekord trots Covid-19 restriktionerna som begränsade oss till max 50 personer i varje 

startfält. Tävlingen fick nationell uppmärksamhet, eftersom andra föreningar ville veta hur vi 

lyckades att genomföra vårt lopp på ett smittsäkert sätt.   

Vi arrangerade även ett Klubbmästerskap i just Öppet vatten simning. Detta genomfördes i Växjösjön 

den 15 augusti med 35 deltagare. Loppen genomfördes i strålande sol och varmt vatten i Växjösjön 

och distanserna som simmades var 520m och 1000m.  

Följande simmare blev klubbmästare: 

520m - Flickor 13 år och yngre: Amelia Hultqvist 
520m - Pojkar 13 år och yngre: Elliot Edqvist 
1000m - Flickor 15 år och yngre: Louise Strand 
1000m - Pojkar 15 år och yngre: Mattias Jönsson 
1000m - Damer 16 år och äldre: Iris Nyström 
1000m - Herrar 16 år och äldre: Hampus Carlsson 

Amelia Hultqvist blev totalsegrare i 520m loppet och Hampus Carlsson blev totalsegrare i 1000m 

loppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från Klubbmästerskapen i Öppet Vatten 15 augusti 
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Lägerverksamhet 

Det har inte gått att genomföra någon form av lägerverksamhet under årets gång, varken i VöSS egen 

regi eller från Östsvenska Simförbundet.  

Vi har dock arrangerat dagsaktiviteter. Mästerskapssimmarna fick i början av höstterminen resa till 

Halmstad för att träna utomhus i 50m bassäng. Detta kombinerades med att åka Zipline och rodel. 

Under höstlovet besökte samtliga tävlingsgrupper den nya trampolinparken i Växjö och 

Mästerskapsgrupperna har under två tillfällen haft teambuildning och filmkväll i mindre grupper på 

VöSS kansli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från uppstartsaktivitet 29 augusti 

TACK 

Växjö Simsällskap vill rikta ett stort tack till alla simmare och tränare som har kämpat, hållit ihop, 

peppat och tagit hand om varandra på ett bra sätt trots pandemin och den påverkan den haft under 

2020.  Vi vill också rikta ett stort tack till de föräldrar och ideella krafter som ställt upp och hjälpt till 

vid samtliga arrangerade tävlingar och kringarrangemang.  Tillsammans har vi rott pandemiåret 2020 

i hamn och haft fortsatt kul på vägen även om allt inte kunnat rulla på som vanligt.   

 

Ansvarig Simsektionen 

Madelene Andersson  
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Masterssektionen Simning 

 

Tävlingar  

Inför 2020 var Masters redo för att resa till Stenungssund för att tävla i Masters-SM.  Vi hade ett stort 

lag med 14 simmare anmälda. Sedan kom Coronaviruset och med detta följde nya restriktioner och 

då blev SM flyttat från mars till oktober. Efter många om och men ställdes SM 2020 till slut in.  

 

Intresset för Masters var stort under VT20 och även under HT20. Då många Masters-simmare även 

tränar och tävlar i andra idrotter fick de se hela sin säsong 2020 ställas in.  Gruppens träning blev i 

princip det enda som var kvar under 2020 för vuxna. 

 

Under våren, när man insåg att man inte skulle kunna tävla inomhus skiftade fokus över till distans 

och Öppet-Vatten Simning. Tyvärr blev de flesta tävlingarna under sommaren inställda men Växjös 

Masterssimmare lyckades att ta hem första och tredje plats i Karl-Oskarsimmet på distansen 5000m. 

Även en andra plats uppe i Stenungsundssimmet kammades hem. Det blev en bra avslutning på 

Open Water-säsongen med en första plats för Hampus Carlsson och en andraplats för coach Ryan 

Provencher i Växjö Simsällskaps första OW KM.  

 

Antalet masterssimmare ligger på stabila 45 simmare per termin. Masters skulle kunna växa 

ännu mer om vi hade en större bassäng med tillgång till flera banor att nyttja.  

 

  

Ansvarig Masterssektionen 

Ryan Provencher 
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Simhoppssektionen 

Som i alla andra sektioner var år 2020 inom simhoppet väldigt annorlunda. Även här på både gott 

och ont. Vårterminen 2020 startade direkt annorlunda då Lina, som varit ansvarig länge, valde att ta 

en paus. Simhoppet stod då utan huvudtränare men med Alexander som inhoppande administrativt 

ansvarig. Vårterminen rullade trots detta på med 38 aktiva hoppare fördelat på fyra grupper och med 

fyra tränare. Med flera avhopp under terminens gång, både av aktiva och ledare, såg det mörkt ut för 

simhoppssektionen i VÖSS. VÖSS bestämde sig då för att göra en satsning på simhopps- och 

konstsimssektionen och anställde Lina igen på 50% under sommaren 2020. Med nya tag och mycket 

reklam startade höstterminen igång med 61 aktiva hoppare fördelat i sju grupper och med fyra aktiva 

tränare. En ökning på 23 hoppare trots många avhopp och den rådande pandemin.  

Ledare simhoppssektionen 2020 

Lina Schlotterbeck  Huvudtränare och sektionsansvarig 

Megan Jones  Simhoppstränare  

Irma Lind  Simhoppstränare 

Anna Schlotterbeck Simhoppstränare 

Nicklas Olsson  Simhoppstränare 

Julian Navarro  Simhoppstränare 

Wilmer Wallentin Simhoppstränare 

 

Tävlingsverksamheten och övriga händelser.  

År 2020 var ett år med väldigt lite tävlingar överlag. Totalt deltog VÖSS i en bortatävling, två digitala 

tävlingar och arrangerade endast en hemmatävling. Utöver det körde simhoppet även, tillsammans 

med andra sektioner, metersimmet i form av en simhoppstävling. Fem tappra hoppare ställde upp 

och samlade in pengar till föreningen. 
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JSM Stockholm 31/1–2/2 

Året började starkt för VÖSS simhopp och vi hade vår första hoppare med i JSM på över 10 år. Linus 

Andersson åkte tillsammans med tränare upp till Stockholm för att tävla både från 1m och 3m. VÖSS 

deltagande uppmärksammades av Svensk Simhopp och Linus, som var en av de yngsta deltagarna på 

plats, fick mycket beröm från andra deltagare och tränare på plats. Trots mycket nerver och sitt 

första JSM hoppade Linus mycket bra och åkte hem nöjd och taggad på mer tävling. Linus blev även 

inbjuden och åkte ner till Malmö under Sportlovet för att träna med hoppare på sin egen nivå. 

Tråkigt nog blev resterande tävlingar för året inställda och Linus valde att avsluta sin simhoppskarriär 

under höstterminen. 

Triangeltävling Växjö 18/10 

Trots den rådande pandemin och flertalet inställda tävlingar 

kunde VÖSS arrangera höstterminens triangeltävling. Med mer 

resurser och tid kunde VÖSS arrangera en mycket bra tävling med 

många taggade simhoppare som äntligen fick tävla. Från fyra 

olika föreningar deltog totalt 54 hoppare. En av våra största 

triangeltävlingar hittills. VÖSS hade 20 hemmahoppare på plats 

och tävlingen innebar inte endast en simhoppstävling utan på 

plats kunde man även delta i en handståendetävling utomhus och 

en tipspromenad utomhus. Allt för att minska antalet simhoppare 

samtidigt inne i simhallen. Hopparna uppskattade 

kringaktiviteterna enormt mycket och alla åkte hem från 

tävlingen glada. VÖSS tog totalt hem åtta medaljplaceringar. 

  



 

 
18 

Övriga händelser 

Utöver triangeltävlingen under höstterminen har VÖSS fokuserat på ledarutveckling. Tre av våra 

äldre simhoppare Jonathan Nagy Blomkvist, Zack Röing och Filip Magnusson har under hösten gått 

en ledarutbildning hos Lina. De har fått göra övningar och gå jämte för att bli bra simhoppstränare. 

Hösten och pandemin har även inneburit ändringar för vår träning. Hopparna har inte fått ha någon 

landträning, det har betytt att upp till 50% av hopparnas träning har försvunnit. Detta har varit tufft 

och tråkigt men trots detta har hopparna glada miner på träningen. Vi är glada att vi, trots allt, har 

kunnat fortsätta vår simhoppsträning. Vi har även fått anpassa oss och använda källaren som ingång. 

Något som vi i simhoppet tycker är positivt då det är en genväg till hoppbassängen.  

Två av våra hoppare deltog i december i Riksdeltävling 1. En tävling som görs på hemmaplan och 

resultatet skickas till resterande simhoppssverige. Kul med en avslutande tävling för året. 

Höstterminen slutade med renovering av treans plattform vilket gjorde att avslutningarna fick skjutas 

fram en vecka. På avslutningen fick sen hopparna tävla mot tränarna och fika tillsammans. Ett bra 

avslut på 2020. 

  

TACK 

Växjö Simsällskap vill rikta ett stort tack till alla simhoppare och tränare i föreningen. Ni simhoppare 

har kämpat hårt, även utan landträningen, och har utvecklats väldigt mycket. Ni kommer till 

träningarna glada och taggade och vill bara träna mer och mer. Vi vill även tacka er tränare som 

bedriver träningen engagerad och har varit kreativa med träningsplaneringen. Vi ser fram emot 2021 

med er.  

Ansvarig Simhoppssektionen 

Lina Schlotterbeck  
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Konstsimssektionen 

År 2020 har varit ett annorlunda år för konstsimmet. Dock inte endast negativt. Vårterminen satte 

igång med 18 aktiva konstsimmare i föreningen och två tappra tränare, Tess och Sara. Det var mycket 

som inte kunde genomföras under vårterminen och sommaren men istället tog konstsimmet nya tag 

och fick många nya aktiva inför höstterminen.  

Ledare konstsimssektionen 2020 

Tess Englund  

Sara Grönlund  

Linda Wikström 

Nicole Englund  Verksamhetsansvarig 

Lina Schlotterbeck Utvecklingsansvarig 

Glädjande för konstsimsektionen, som alltid har gjort allt på frivillig basis, är att Lina har fått en 

projektanställning (kombinerad för konstsim och simhopp) i höst. Vi har fått bra draghjälp med att 

synas i sociala medier och även fått hjälp med administrativt arbete. Lina har sett till att konstsimmet 

finns med på anslagstavlan vid trampolinerna, där även info om konstsimsmärken är uppsatt. 

Dessutom har hon med hjälp av Tess gjort en grovplanering för nybörjargruppen steg 1 och 2. Till 

grund ligger konstsimmets utvecklingstrappa som är en nationell riktlinje och ett stöd för 

verksamhetsplanering samt träningsplanering på klubbnivå. Målet är att ta fram en grovplanering för 

varje nivågrupp.  

I början på året har vi kunnat organisera en tävling på hemmaplan, där flera konstsimmare i C-

gruppen (upp till 12 år) gjorde sin tävlingsdebut. De fick simma två (av sex) figurer som försimmare 

och genomförde det med ett mycket bra resultat! De mer erfarna konstsimmarna simmade även 

hem några medaljer med fina musikprogram. Med många hjälpande händer gick det att genomföra 

tävlingen på ett bra sätt. 
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Efter det tog Corona över och tävlingsåret tog slut. 

Landslagslägren, landslagstävlingen i Prag, USM, JSM, RM och 

även JEM på Malta blev inställda.  

På grund av de inställda tävlingarna men också på grund av 

avsaknaden av en tränare på hemmaplan, valde Tess Englund 

att avsluta elitsatsningen. Det var ingen hållbar situation att på 

landslagsnivå vara sin egen tränare och dessutom träna andra 

samtidigt. Vi vill tacka Tess för sin tid som konstsimmare och för 

att hon är kvar i föreningen som en förebild för de yngre 

konstsimmarna.  

På metersimmet fick konstimmarna simma sina tävlingsfigurer inför en domarpanel, det blev en bra 

träning, nästan som en tävling.  

Det som har varit glädjande under 2020 är att vi har haft ett rekordantal konstsimmare under 

hösten: 27 aktiva! Intresset vid uppstarten i höstas var så stort att vi behövde starta en grupp till. 

Linda, en duktig före detta konstsimmare, kunde ta tränarrollen i gruppen där hennes barn var aktivt. 

Det är dock fortfarande ett problem att behålla de äldre konstsimmarna. 

Under höstlovet organiserades ett hemmaläger på 1,5 dag där nästan alla konstsimmare från 

samtliga grupper deltog. Programmet innehöll en härlig blandning: lära-känna-varandra-lekar, 

yogapass, vattenlekar och så klart en hel del konstsim-nyttiga övningar! 
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TACK 

Växjö Simsällskap vill rikta ett stort tack till våra tappra tränare som tillsammans tar hand om våra 

aktiva konstsimmare. Ni är fantastiska förebilder och vi hoppas att ni är kvar länge i föreningen. Vi vill 

även rikta ett stort tack till alla aktiva som trots den rådande pandemin fortsätter att komma glada 

och taggade till träningarna.  

Ansvarig konstsimssektionen  

Nicole Englund 
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Utmärkelser 

 

 

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 Ledare 

André Sturesson 

 

Årets VöSSare 

Helene Eriksson  
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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. 

 

 

 

 

 

 


