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Inledning  
 
2021- Ett år likt en berg- och dalbana 

 

2021 har präglats av hopp och förtvivlan. Fram till juli präglade Coronapandemin vårt land. 

Restriktionerna blev tuffare och tuffare för många.  Under sommaren kändes det som att allt skulle 

kunna återgå till det normala, men även under hela höstterminen påverkade pandemin Vöss 

verksamhet. 

 

Vårt planerade årsmöte den 20 mars blev digitalt.  Verksamheter har ställts in och ställts om, för att 

anpassa oss till alla olika coronaregler som kommit under årets lopp. Vi hade en stor omställning i 

personalgruppen under 2021. Några tränare har lämnat Vöss, men vi har lyckats att få in några nya, 

både i form av fastanställda och unga timanställda ledare.  

 

Vi kan konstatera att 2021 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 

2022.  Déjà vu, känns som man har sagt samma sak i minst 9 års tid. 

 

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 Actic och Växjö kommun som hjälpt oss att bedriva verksamhet på ett 

Corona-säkert sätt, vilket betytt mycket för våra barn och ungdomar. 

 

Ordförande 

Ryan Provencher 
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Styrelsen 
 
Styrelsen har under perioden 2021-03-20 till 2022-03-29 haft följande sammansättning:  

 

Ordförande:   Ryan Provencher 

Vice Ordförande:  Helene Eriksson 

Kassör:    Richard Piegas 

Sekreterare:   Maria Ericsson 

Ledamöter:    Freddie Edqvist 

  Tor Möller 

  Aura Popescu 

  Henrik Telehagen 

  Tammam Azem 

 

Suppleanter:   Tobias Abrahamsson 

  Jeanette Provencher 

 

Revisorer:     Pär Gustavsson 

Revisorsuppleant:    Markus Kämpe 

 

Firmatecknare:   Ryan Provencher 

  Richard Piegas 

  

Under mandatperioden har styrelsen haft 11 stycken styrelsemöten.  

  

Totala medlemsantalet för 2021 var 1947 st. 
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Kursverksamhet 

Under 2021 har VöSS bedrivit kursverksamhet i form av simskola för både barn och vuxna, 

crawlkurser, anpassad simträning och livräddningsverksamhet. Vi har under året fått anpassa vår 

verksamhet efter Corona-pandemin allt eftersom skärpta riktlinjer och restriktioner har vidtagits. 

Under höstterminen kunde vi dock bedriva verksamhet på ett relativt normalt sätt. 

Simskola 

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

på Rygginstitutet. Totalt under termin 3 gick 591 barn i simskola hos oss, vilket var en stor minskning 

från 2020. Detta berodde på hårda restriktioner till följd av coronapandemin.  Till termin 1 efter 

sommaruppehållet fick vi ett deltagarantal på 874 simskolebarn. Detta är 49 barn fler än föregående 

år. 

Under året kunde vi genomföra två intensivsimskolor. Sportlovsintensiven fick falla bort eftersom vi 

behövde använda vecka 8 till Termin 2 då den terminen behövde förlängas. Därefter var det dags för 

vår populära intensivsimskola precis innan sommarlovet med 42 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 73 barn deltog i.  

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. Till höstterminen anställdes Frida Wilkens som Kurs- 

och Simskoleansvarig. Frida Yman har gått ner i tjänst och jobbar nu som Assisterande 

Simskoleansvarig.  Utöver timanställda ledare har Azadeh Ghasemi jobbat i simskoleverksamheten, 

samt Dylan Saleh i Teknikskoleverksamheten under vårterminen.   

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

ledare uppdaterade. Vi har utöver detta ett system där ledarna får olika föreläsningar riktade till sig 

beroende på hur länge de har jobbat som ledare hos oss. Systemet har fungerat bra och gynnar 

ledarnas personliga utveckling. 

Livräddningsverksamheten har fortsatt under 2021. 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 året haft både 

ordinarie och ”prova på”-verksamhet. Josefin har även haft workshops med både ledare och simmare 
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i föreningen. Vi hoppas att under nästkommande år kunna jobba för att utveckla verksamheten och 

sprida ordet om denna livräddande sport.  

Sommarsimskola 

Sommaren 2021 bedrev Vöss kommunens sommarsimskola. Period 1 hade 3 grupper igång parallellt i 

simhallen nästan hela dagen, från 08.00-20.00. Antalet parallella grupper påverkades av pandemin, 

men också av renoveringen av 25:an. Utöver verksamheten i simhallen bedrev vi sommarsimskola på 

både Solvändan och Rygginstitutet. Under period 2 hade vi både undervisning i simhallen och på 

utebaden i Lammhult, Braås, Rottne, Sandsbro, Ör, Tolg och Tävelsås. 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 684 barn i årets sommarsimskola inomhus och 166 barn utomhus. Flest barn 

var födda 2015 (sexårssatsningen), men vi hade verksamhet för både barn och ungdomar som inte 

kunde simma samt en märkestagningsgrupp. Frida Yman med stöd från Marie Larsson stod för 

upplägget och planeringen av hela verksamheten. 

 

6-årsverksamhet 

Kommunen valde under 2021 att fortsätta projektet med kostnadsfri simskola för alla sexåringar i 

Växjö kommun. Växjö Simsällskap var ensam aktör. Dels var Sommarsimskolan 2021 kostnadsfri för 

barn 2015, dels erbjöd vi under höstterminen två terminer simskola på Rygginstitutet. Simskolan på 

Rygginstitutet var väldigt uppskattad av både barn och föräldrar. Grupperna på Rygginstitutet var 

fullbokade och vi hade högt tryck på platserna. 
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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 2021 hade vi 

extratillfällen för de som gått hos oss under hösten. Under höstterminen 2021 kunde vi starta 

gruppen som vanligt. Grupperna har bedrivit sin undervisning på tisdagskvällar i multibassängen. 

Ledare har varit Azadeh Ghasemi, Lisa Wibert och Tilda Odén. 

Crawlkurser 

Under våren 2021 hade vi 26 deltagare fördelat på 3 olika grupper och under hösten hade vi 38 

deltagare fördelat på 4 grupper. Vi fortsatte att erbjuda 4 olika steg. Ledare för vuxencrawlet under 

året var Martin Jutesten och Pia Yman. 

Anpassad simträning  

Simundervisning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har fortsatt under 2021. Under 

våren var 11 ungdomar och vuxna igång och tränade simning på tisdagskvällar och/eller söndagar i 

multibassängen. 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 i 

verksamheten har varit Tilda Odén, Lisa Wibert, Siri Wibert och Louise Yman. 

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 & Frida Wilkens  
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Simsektionen 

År 2021 påverkades även detta av pandemin kring Covid-19. Hela första halvåret kunde varken 

tävlings- eller lägerverksamhet bedrivas på grund av gällande restriktioner. Träningsverksamheten 

kunde vi dock hålla i gång fullt ut med enbart några mindre ”Covid-anpassningar”.  

Omkring juni-månad släpptes en del restriktioner och tävlingar i mindre omfattning kunde börja 

arrangeras. Vårterminen kunde därmed avslutas med en del ”pandemin-anpassade” mästerskaps- 

och avslutningstävlingar för våra aktiva.  

Under vårterminen 2020 hade VöSS 142 aktiva simmare i våra tävlings- och träningsgrupper och 

under höstterminen 2020 var antalet aktiva 132. Medlemstappet mellan vår- och hösttermin skedde 

främst i de yngre tävlingsgrupperna. Vi kan dock konstatera att samtliga simmare i gymnasieålder 

valde att fortsätta i verksamheten från vår- till hösttermin, vilket är riktigt lyckat och precis vår 

målsättning.  

Under höstterminen valde vi att ta fram ett nytt koncept för våra träningsgrupper och startade 

verksamheten ”Ungdomscrawl & Medley” i fyra steg. Verksamheten är träningsgrupper för 

ungdomar mellan 13-17 år och de fyra olika stegen möjliggör en progression i träningen för 

deltagarna samt en mer jämn nivåuppdelning i grupperna. Vår förhoppning är att fortsatt utveckla 

och driva denna verksamhet framöver.  

Ansvariga ledare i simsektionen år 2021 

Madelene Andersson Verksamhetsansvarig (föräldraledig från 2021-11-01) 

Johan Ekberg  Verksamhetsansvarig (nyanställd från 2021-10-01) 

Carolina Porras Letho Simtränare 

Dylan Saleh   Breddansvarig  

Emanuel Tidåsen Simtränare 

Jesper Jonsson Simtränare 

Nedal Alhalabi  Simtränare 

Nicolina Ebers  Simtränare 

Oskar Davidsson Mästerskapstränare 
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Tävlingsverksamheten  

På grund av pandemin kring Covid-19 kunde relativt få tävlingar genomföras under 2021. Totalt sett 

deltog VöSS 17 tävlingar där vi kunde tävla mot andra simklubbar. Utöver detta arrangerade vi två 

egna så kallade Temporärrace på hemmaplan. 

 

Länstävlingar 

Under 2021 har Kronobergscupen fortsatt arrangerats som ett samarbete mellan Team Kronoberg. 

Tävlingen kunde enbart arrangeras en gång tillsammans med övriga klubbar från Team Kronoberg. 

Arrangör var då vi i Växjö Simsällskap och tävlingen simmades i november.  Övriga 

Kronobergscupentävlingar som skulle ha arrangerats satte pandemin stopp för. Som kompensation 

för uteblivna tävlingar kunde varje klubb i stället 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 en sådan tävling under året. 

 

Distriktstävlingar  

Under 2021 arrangerades Östsvenska Simförbundet Östsvenska Mästerskapen i både 50m- och 25m-

bassäng. Även UGP 3 i 25m-bassäng på hösten kunde arrangeras.  Vårsimiaden  och Länstrofén, vilka 

är tävlingar som skulle ha simmats under våren fick ställas in. 

Östsvenska Mästerskapen i 50m-bassäng arrangerades utifrån ett pandemianpassat upplägg, vilket 

innebar att enbart damerna fick tävla under en av dagarna och enbart herrarna under den andra 

VöSS deltog med en trupp på hela 28 simmare, som sammanlagt simmade till sig 28 medaljer. 

Följande simmare simmade till sig medalj: 

Alvin Eriksson - Silver 50m frisim (JDM) 

Alwin Edqvist - Brons 50m ryggsim (JDM) 

Clara Örnhem - Silver 50m bröstsim (JDM), Brons 50m bröstsim (DM), Brons 100m bröstsim (DM & 

JDM) 

Emanuel Tidåsen - Guld 100m fjärilsim (DM & JDM), Brons 100m ryggsim (DM & JDM) 

Gustav Hammarstedt - Silver 100m bröstsim (JDM), Brons 100m bröstsim (DM), Brons 50m bröstsim 

(JDM), Brons 200m bröstsim (DM & JDM) 

Iris Nyström - Guld 1500m frisim (DM & JDM) 

Kajsa Månsson - Silver 1500m frisim (DM & JDM) 

Louise Strand - Guld 100m fjärilsim (JDM), Silver 100m fjärilsim (DM), Brons 50m ryggsim (JDM) 
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Mattias Jönsson - Guld 800m frisim (DM & JDM) 

Nina Gustavsson - Guld 800m frisim (DM & JDM), Brons 400m frisim (JDM) 

Tove Gustafsson - Brons 100m frisim (JDM) 

 

Östsvenska Mästerskapen i 25m-bassäng arrangerades på hemmaplan i Växjö under hösten. Vid 

detta laget hade i princip samtliga restriktioner gällande arrangemang släppt och därför genomfördes 

tävlingen på klassiskt vis utan pandeminanpassning. VöSS deltog med en trupp på 32 simmare, som 

sammanlagt simmade till sig … medaljer. Följande simmare simmade till sig medalj: 

Alvin Eriksson – Silver 100m bröstsim (JDM) 

Amelia Hultqvist – Brons 200m frisim (JDM) 

Clara Örnhem – Guld 100m frisim (JDM), Silver 100m frisim (DM), Silver 100m medley (JDM), Silver 

50m bröstsim (JDM), Brons 50m bröstsim (DM) 

Emanuel Tidåsen – Silver 100m fjärilsim (JDM), Brons 100m fjärilsim (DM), Silver 200m fjärilsim 

(JDM), Brons 200m fjärilsim (DM), Silver 50m ryggsim (DM), Brons 50m ryggsim (DM), Silver 100m 

ryggsim (JDM), Brons 100m ryggsim (DM), Brons 50m fjärilsim (JDM) 

Iris Nyström – Silver 1500m frisim (DM & JDM) 

Nina Gustavsson – Silver 200m frisim (JDM), Brons 200m frisim (DM), Silver 100m ryggsim (JDM), 

Brons 100m ryggsim (DM), Silver 800m frisim (JDM), Brons 800m frisim (DM) 

Towe Andersson – Guld 50m frisim (JDM), Brons 50m frisim (DM) 

Lagkapper 

Silver 4x50m frisim herrar  

Brons 4x50m medley herrar  

Brons 4x50m frisim damer 

Brons 4x100m frisim damer 

Brons 4x200m frisim damer  

Brons 4x50m medley damer  

Brons 4x100m medley damer  
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Svenska Mästerskapstävlingar  

Under året arrangerades ett pandemianpassat SM/JSM i 50m-bassäng samt ett Sum-Sim för simmare 

födda 2003-2005 i 50m-bassäng. Sum-Sim för åldersklasserna 2006-2008 fick ställas in. 

Under SM/JSM i 50m-bassäng som simmades i Halmstad deltog VöSS med 12 simmare. Majoriteten 

var debutanter i både JSM och SM sammanhang. Alvin Eriksson, Anton Strand, Clara Örnhem, 

Emanuel Tidåsen, Gustav Hammarstedt, Louise Strand och Towe Andersson deltog samtliga i både 

individuella tävlingsgrenar och lagkapper. Agnes Pehrsson, Amelia Hultqvist, Ella Sjö, Nina 

Gustavsson och Tove Gustavsson  deltog i lagkapper. 

Under Sum-Sim i 50m-bassäng som simmades i Kungsbacka deltog VöSS med 10 simmare i totalt 26 

tävlingsgrenar. Alvin Eriksson, Anton Strand, Elin Cronqvist, Louise Strand, Tilda Arthursson, Tove 

Gustavsson och Towe Andersson deltog samtliga i både individuella tävlingsgrenar och lagkapper. 

Ella Harrysson, Hugo Hermansson och Linus Kling deltog i lagkapper. Louise Strand lyckades simma 

till sig en bronsmedalj på 200m fjärilsim. 

SM/JSM i 25m-bassäng 24-28 november. 

Kortbane SM/JSM 2022 avgjordes i Stockholm, Eriksdalsbadet vecka 47. VÖSS skickade en 6 simmare 

stark trupp med Oskar Davidsson som ledare.  

Sum-Sim Riksfinalen i 25m-bassäng  

Under helgen vecka 49 arrangerades Sum-Sim Riksfinal i Stockholm. Tävlingen är ett ungdoms SM för 

Sveriges snabbaste simungdomar i åldern 13-16 år. Plats för mästerskapet var i år Stockholm och som 

arrangör stod Spårvägen Simförening. Som vanligt innebar detta ett häftigt mästerskapsarrangemang 

med bland annat ljus- och strålkastarpresentationer samt inmarscher.  

VöSS hade en trupp på hela 16 simmare på plats som tillsammans gjorde 38 starter. Detta i sig är en 

stor trupp och många starter för VöSS del, vilket är fantastiskt roligt och visar på en stark 

ungdomsverksamhet.  

Två simmare lyckades knipa varsin medalj under helgen. Det var Louise Strand som på distansen 

200m fjärilsim simmade hem silvermedaljen för flickor 16 år och Alwin Edqvist som på distansen 

100m frisim simmade hem en bronsmedalj för pojkar 15 år. 

Utöver detta hade vi fem starter inom topp sex och vissa av dessa var snöpligt nära medaljer. 
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Som helhet placerar sig majoriteten av simningarna inom topp 12, vilket innebär föreningspoäng i 

klubbstriden, samt så innebar många lopp personliga rekord och flertalet av dessa var riktigt 

stora. VöSS placerar sig som 19 klubb i den totala klubbstriden efter ett väl genomfört mästerskap. 

 

Egna arrangerade tävlingar och kringaktiviteter  

Vi blev under 2021 tvungna att ställa in en del tävlingar som vi skulle ha arrangerat på hemmaplan. 

Dessa var Glasriket Cup och Vårsimiaden Län. Dessa arrangemang skulle ha genomförts under våren 

vilket gällande restriktioner satte stopp för. 

Kronoskogsracet arrangerade vi i början av juli för våra simmare i T-grupperna. Vi hyrde 

utomhusbassängen (50m) på Kronoskogsbadet i Ljungby och arrangerade en mindre 

avslutningstävling. Deltog gjorde även simmare från Alvesta SS, Markaryd SS och Smålandsstenar SS.  

Under höstterminen arrangerade vi både UGP 3, Östsvenska Mästerskapen, Kronobergscupen och 

VöSS egna Klubbmästerskap (25m). Då samtliga restriktioner släppts kunde samtliga av dessa 

tävlingar genomföras på klassiskt vis med gästande klubbar.  

Under VöSS egna klubbmästerskap i 25m-bassäng simmade följande till sig klubbmästartiteln: 

Klass D: Joel Wall & Mylana-Maria Rozvadovska 

Klass C: Noel Nilsson & Agnes Pehrsson 

Klass B: Alwin Edqvist & Nina Gustavsson 

Klass A: Alvin Eriksson & Clara Örnhem 

Mastersklassen: Pär Gustavsson & Nicolina Ebers 

Familjelagkappen: Hjelmberg 

 

Öppet vatten simning 

Som komplement till simträningen i bassäng erbjöd vi under år 2021 en hel del öppet vatten träning. 

Vi såg även till att arrangera två tävlingar i Växjösjön.  

Vår OW-tävling Karl-Oskarsimmet genomfördes för det sjätte året i rad lördagen den 28 augusti. 

Deltagarantalet blev dessvärre inte särskilt stor detta år och vi tror att detta berodde på ett flyttat 

datum till slutet av augusti samt pandemin. Däremot så slog det många banrekord under tävlingen 

och arrangemanget blev i sig lyckat trots mindre deltagarantal än vi är vana vid.  
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Topp-placeringar för Växjösimmare: 

925m 

1:a  Amelia Hultqvist  

3:a Anges Andersson 

2:a Andrei Popescu 

1850m 

1:a Clara Örnhem 

2:a  Sara Appelros 

1:a Ryan Provencher 

3:a Andrew bell 

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

den 12 juni med ett 30-tal deltagare. Distanserna som simmades var 500m, 1500m och 3000m.  

Följande simmare blev klubbmästare: 

500m - Flickor 13 år och yngre: Agnes Andersson 
500m - Pojkar 13 år och yngre: Andrei Patrick Popescu 
1500m - Flickor 15 år och yngre: Amelia Hultqvist 
1500m - Pojkar 15 år och yngre: Mattias Jönsson 
1500m - Herrar 16 år och äldre: Pär Gustavsson 
3000m – Damer öppen ålder: Iris Nyström 
3000m – Herrar öppen ålder: Hampus Carlsson 
 

Lägerverksamheten  

Under år 2021 har vi fått pausa lägerverksamheten på grund av pandemin. När restriktioner släpptes 

under hösten valde vi att fokusera på att återgå till normal tävlingsverksamhet i första hand. Under 

2022 är målsättningen att åter igen komma i gång med lägerverksamhet.  

 

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 

2021. 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.   

Ansvarig Simsektionen 

Madelene Andersson & Johan Ekberg 
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Masterssektionen Simning 

 

Tävlingar  

Inför 2021 var Masters redo att resa till Sundsvall för att tävla i Masters-SM. Tävlingen bli inställd i 

mars, men genomfördes i december i Jönköping. 

Intresset för Masters var stort under 2019, men på grund av pandemin minskade intresset för 

mastersträning inför vårterminen. Många Masters-simmare kom dock tillbaka vid uppstarten av 

höstterminen. 

Under våren, när man insåg att man inte skulle kunna tävla inomhus (för andra år i rad) skiftade 

fokus över till distans och Öppet-Vatten Simning. Tyvärr blev de flesta tävlingarna under sommaren 

inställda, men Växjös Masterssimmare lyckades delta i OW-KM i juni, Vidösternsimmet i mitten av 

augusti och avsluta sommaren med att delta i  Karl-Oskarsimmet på de olika distanserna. 

På KM Open Water lyckades Masters-simmaren Pär Gustavsson ta hem guld på 1500m, med Andrew 

Bell som tvåa.  Hampus Carlsson vann 3000m loppet där Ryan Provencher blev tvåa. 

Vöss Masters hade bra resultat på Vidösternsimmet  21km  

På damsidan kom Josefin Palm 4:a och Katarina Schenkar 6:a.  

På herrsidan kom Ola Green 3:a och Pär Gustavsson 6:a. 

På premiären av Viking edition 42km hade Vöss Masters Ryan Provencher och Hampus Carlsson i 

vattnet.  De slutade på 2:a respektive 3:e plats. 

Trotts pandemin ligger antalet masterssimmare på stabila 45 simmare per termin. Masters skulle 

kunna växa ännu mer om vi hade en större bassäng med tillgång till fler banor att nyttja. 

 

Ansvarig Masterssektionen 

Ryan Provencher 
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Simhoppssektionen  

 
Trots coronapandemin har simhoppet haft fler medlemmar än någonsin under 2021. Vi hade 

rekordmånga barn på prova på under vårterminen. Det kom cirka 40 personer den ena dagen och 

cirka 30 stycken den andra.  

 

En ny utvecklingsplan för våra grupper har gjorts under våren. Vi har även arrangerat 

sommarlovsaktiviteter som gick bra.  

 

Simidrottsfritids 

Under påsklovet erbjöd Växjö Simsällskap vårt första Simidrottsfritids för barn 5-7 år gamla. Sex glada 

barn var anmälda. Förmiddagen spenderades på kansliet där vi hann med lekar, bad och båtvett, 

tipspromenad och en smarrig lunch. Efter det begav vi oss till Växjö Simhall där vi hade ett långt 

simidrottspass i simhallen. Förutom simhopp fick barnen prova på livräddning, konstsim och simning. 

Ledare under dagen var Lina Schlotterbek, Frida Yman, Josefin Palm och Elias Olastuen. 

 

Uppstartsläger 

Höstterminen inleddes med ett uppstartsläger på hemmaplan. Detta hölls tillsammans med 

Jönköping och Göteborg, där bland annat OS hoppare Emma Gullstrand var med. Förutom 

simhoppsträning i simhallen erbjöds även rolig träning i gymnastikens hus.  
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Ny simhoppsansvarig 

Efter uppstartslägret avslutade Lina Schlotterbeck sin tjänst som simhoppsansvarig i föreningen. I 

hennes ställe tog Elias Olastuen över ansvaret.  

Höstterminen  

Under vecka 34 startade höstterminen igång. Trycket på prova på var fortsatt högt. Till slut landade vi 

på uppemot 70 hoppare, vilket är superkul! Dessutom kunde vi återigen börja tävla efter lång tids 

uppehåll.  

Tävlingar  

Redan lördagen den 25 mars åkte tränarna Irma och Zack med några föräldrar till Göteborg på en 

Triangeltävling som är en tävling för hoppare som inte har tävlat på en högre nivå. Det är en tävling 

som Göteborg, Växjö och Jönköping deltar på där varje stad ska arrangerar en gång per år.  

2–3 oktober genomfördes Speedodive i Jönköping som är för något högre tävlingsklasser.  Även 

denna deltog vi på med ett par hoppare i.  

Den 15–17 oktober var det dags igen i Göteborg på en tredagarstävling som heter ungdomshoppet. 

Denna gång åkte vi med några från vår äldsta grupp U1. 

Det var en väldigt trevlig tävling. Framförallt för att man 

fick sova över och även gå på Liseberg och göra en 5-

kamp mot alla andra föreningarna.  

Som avslutning på tävlingar under hösten anordnades en 

klubbtävling hemma i Växjö den 27 november. Det var 

cirka 40 hoppare som deltog. För första gången på länge 

fick barnen visa upp vilka hopp de har lärt sig för sina 

föräldrar och syskon. Det verkade vara uppskattat trots 

svett från sekretariatet och svårt att sova kvällen innan 

för ansvarig över simhoppsektionen. Trots lite fördröjning 

i början slutade allt väl och tidschemat höll någorlunda.  

Lucia  

I slutet av terminen hölls det årliga Luciafirandet för Vikingarna och för anhöriga. Där sjunger 

simsektionen och en uppvisning från konstsimmarna genomförs innan simhoppet får avsluta några 

minuter med att hoppa i en nedsläckt simhall med endast belysning i vattnet. Detta var mycket 

trevligt och det är kul att se hela föreningen vara tillsammans.  
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Avslutning  

Som avslutning på terminen bytte hopparna och tränarna plats och tränarna fick göra det hopparna 

sa. Sedan avslutades träningarna med fika.  

 

Ansvarig Simhoppssektionen 

Lina Schlotterbeck och Elias Olastuen 
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Konstsimssektionen  
 

På grund av pandemin blev år 2021 ett ganska händelsefattigt år när det gäller tävlingar. Cirka 20 

aktiva har vi haft per termin fördelat på fyra nivåer (B, C, D2 och D1). 

Ledare konstsimssektionen 2021 

Tess Englund    

Stina Nilsson 

Kamand Bahrami 

Angelica Radic 

Yana Uchaeva 

Nicole Englund  Verksamhetsansvarig VT-21 

Lina Schlotterbeck Utvecklingsansvarig VT-21 

Sofie Nyhlén  Verksamhetsansvarig HT-21 

Våren 2021 

Under våren gjordes en ny utvecklingsplan för våra konstsimsgrupper. Detta har underlättat för att 

tydliggöra förkunskaper och målsättningar för respektive nivå.  

Föreningen arrangerade ett simidrottsfritids på påsklovet där barn i åldern fick prova på konstsim, 

simhopp och livräddning under en dag. Detta blev ett lyckat projekt som vi önskar göra om.  

Vi gjorde en serie på instagram där vi visade upp konstsim från nya perspektiv med filmer som 

uppmärksammades och delades av tidningen Aqua inspiration (svensk simidrott). 

Deltagande på digital tävling 

Den 11 maj deltog vi på en digital tävling, JS Synchro open, med C-laget, C-figurer, B-solo musik och 

B-figurer. Allting filmades i simhallen i Växjö och skickades in till ansvarig klubb. På tävlingsdagen 

visades alla bidrag i en livesändning och poängen ifrån domarna gavs. Det var roligt att äntligen få 

tävla igen tyckte tjejerna. Alla gjorde sitt bästa och hade roligt tillsammans på de tillfällen som figurer 

och musikprogrammen filmades.  
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Den 13 juni hade vi terminsavslutning med märkestagning och en femkamp i vattnet. Det var mycket 

uppskattat! 

Skiftningar i ledarstaben 

Inför höstterminen slutade Nicole som verksamhetsansvarig och Lina Schlotterbeck avslutade sin 

projektanställning som utvecklingsansvarig. Vi tappade även tränare Tess Englund. Sofie Nyhlén tog 

över verksamhetsansvaret med hjälp av Marie Larsson på kansliet. Sommaren samt inledningen på 

höstterminen präglades därför av nyrekrytering av tränare. Kamand Bahrami och Angelica Radic, 

tidigare konstsimmare i föreningen, anställdes. Tillsammans med Stina Nilsson har dessa unga tjejer 

skött träningarna. De har även haft stöttning av simlärare Yana Uchaeva som har fungerat som en 

länk mellan tränarna och kansliet. Även föräldrar har under hösten varit stöd under träningarna på 

fredagar och söndagar för att alltid ha någon över 18 år på plats. Detta har varit en trygghet både för 

tränarna och de aktiva.  

Tävling i Täby 

Till RM i Täby i november skickade vi två simmare. Nadia i C-figurer och Stina i B-figurer. För Kamand 

var det första tävlingen som tränare och för Nadia var det första riktiga tävlingen. Sofie som gått 

domarutbildningen skugg-dömde för att vara redo till tävlingarna våren 2022. Alla hade en 

spännande men intensiv dag i en mycket varm simhall. Trots att vi var långt hemifrån hade vi en 

trogen supporterskara på läktaren i form av familj och släkt.  

             

Fredagsträningarna 

Ett uppskattat moment ifrån förra året togs upp igen under hösten, landträningarna i 

Östregårdskolans gymnastiksal. Här var tanken att ge utrymme för träning av styrka och smidighet 

samtidigt som det var ett tillfälle att träffa de andra konstsimmarna och ha roligt tillsammans, detta 

då alla grupper tränade samtidigt. Tyvärr blev det inte ett välbesökt träningstillfälle.  
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Luciauppvisningar 

Under december tränades det inför luciauppvisningarna för Sällskapet Wikingarna och föreningens 

traditionsenliga luciafirande för familj, släkt och vänner. Det blev två lyckade och stämningsfulla 

uppvisningar. Tjejerna var otroligt duktiga och det var roligt att se och visa upp hur mycket D-

grupperna lärt sig under terminen.  

       

Terminsavslutning vid jul 

Gemensam terminsavslutning för alla grupper hölls i multibassängen en söndagseftermiddag. Det 

bjöds då på julfika, märkestagning, diplomsutdelning och roliga aktiviteter. Det märktes att tjejerna 

gillade att träna tillsammans och detta är något vi ska försöka få till lite oftare. Tränarna hade 

förberett en tävling där grupperna blandades i olika lag för att lära känna varandra mera. Det var 

flera som tyckte det var tråkigt att Yana skulle sluta men så klart önskades hon lycka till av oss alla.   

TACK 

Växjö Simsällskap vill rikta ett stort tack till våra nya och gamla tränare som under hösten har gjort 

ett jättearbete för att hålla i gång alla gruppernas träningar. Utan er hade vi inte haft en 

konstimssektion och vi ser fram emot fortsatt arbete och utveckling tillsammans under 2022! Även 

tackar vi så klart våra aktiva som fortsätter att utvecklas och kämpa på träningar och med mod och 

glädje visar upp sina förmågor på tävlingar såväl som uppvisningar.  

 

Ansvariga Konstsimssektionen 

Nicole Englund och Sofie Nyhlén  
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Stipendiater 

 

 

Simsektionen 

 
Årets Flit tilldelas Agnes Pehrsson 

Årets Peppare tilldelas Linus Kling 

Årets Komet tilldelas Amelia Hultqvist 

 

Simhoppssektionen 

Årets Flit tilldelas Zoe Lundin 

Årets Peppare tilldelas Kevin Lindqvist 

Årets Komet tilldelas Anton Lind 

 

Konstsimssektionen 

Årets Flit tilldelas Nadia Nyhlén 

Årets Peppare tilldelas Nikolina Tsecheridou 

Årets Komet tilldelas Agnes-Felicia Serneström 

 

Årets VöSSare 

Årets VöSSare tilldelas Jacob Österberg  
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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 gör det.  

  

  

Tack för visat intresse. 

 

 

 

 

 

 


