
 

 

Ledande inom simidrotten, en förening öppen för alla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 

2018 



 

 

Introduktion  
 
2018 kommer att vara ett år då vi fortsätter med att förbereda oss för en framtid med ny simhall 

och utökad verksamhet.  

 

VÖSS vision är: LEDANDE INOM SIMIDROTTEN, EN FÖRENING FÖR ALLA 

 

Detta innebär att vi skall skapa balans mellan bredd och elit. För att ha möjlighet till det, 

kommer vi 2018 att lägga fokus på simskoleverksamheten, eftersom den är vår basverksamhet 

och möjliggör våra elitsatsningar, samt bredd-och elitsatsning inom simhopp och konstsim. 

 

Detta förutsätter: 

 

 kompetent och engagerad styrelse 

 transparent förening 

 välskött ekonomi 

 välutbildade och motiverade medarbetare 

 verksamhet med kvalité  

 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Växjö Kommun, vilket är förutsättningen för 

vårt växande som, en av kommunens största föreningar. 

 

 
 

För Växjö Simsällskaps styrelse 
Ingela Blad ordf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simskoleverksamheten  

Simlinjen  

 

Vi kommer under år 2018 fortsätta att erbjuda tre simskoleterminer per år, där varje termin 

består av tio lektioner. Med tanke på att vi under år 2016 förlorade upphandlingen av 

kommunens sommarsimskola har vi sett en minskning av antalet deltagare i simskolan varje 

termin. Vi står också inför en brist på ansvariga och erfarna ledare, trots omfattande rekrytering. 

Baserat på detta är det en rimlig målsättning att försöka få 650-670 barn i simskolan till varje 

termin.   

 

Det är i skrivande stund inte bestämt hur ansvarsfördelningen gällande simskoleverksamheten 

kommer att se ut under hösten 2018. Fram till sommaren 2018 är Jennifer Nilsson fortsatt 

ansvarig.  

 

Målet är att fortsätta jobba aktivt med rekrytering, ledarvård och kompetensutveckling under 

2018. Vi vill även bli bättre på att marknadsföra oss och att förtydliga att VöSS är en leverantör 

av simskola och inte en och samma som Medley.  

 

Vuxenverksamheten 
 

Målet är att behålla de antal deltagare som vi har idag. Vuxencrawl ska vi fortsätta att bedriva 

i fyra olika nivåer. Vi erbjuder en vårtermin och en hösttermin där varje termin består av 15 

lektionstillfällen.    

 

I vuxencrawl finns en bra grund nedskrivet när det gäller nivåkriterier och vilka övningar som 

ska ingå i planeringen av undervisningen. Det ska finnas en röd tråd i verksamheten. Vi behöver 

hitta ett bra sätt att rekrytera nya ledare till vuxenverksamheten framöver, så att vi till hösten 

eventuellt har möjlighet att öppna upp en lunchgrupp igen.  

  

Anpassad simträning  
 

Vi kommer ha två grupper igång för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, en 

på tisdagskvällar och en på söndagar. Vi erbjuder en vårtermin och en hösttermin, där varje 

termin består av 15 lektionstillfällen.  I nuläget kan vi som mest ta emot 14 deltagare på tisdagar 

och fem på söndagar. Antalet platser kan förändras beroende på vilka typer av funktionshinder 

deltagarna har och hur mycket hjälp de behöver, samt vilken kompetens och erfarenhet som 

ledarna har.  

  

Jennifer Nilsson, ungdoms- och simskoleansvarig  



 

 

Simhoppssektionen  
 

Till vårterminen 2018 är det 50 anmälda simhoppare varav 17 stycken är nybörjare. Med detta 

ser vi fram emot en träningsfylld termin och även mer tävlingar.  

 

Under året kommer vi att tävla i cirka 10 tävlingar för alla olika åldrar. Vi i Växjö kommer att 

hålla i Stadsmatchen och även en triangeltävling under vårterminen. Vi hoppas att även i år 

tävla i USM i slutet på vårterminen. Under sommaren kommer vi att åka på breddlägret men 

även bedriva sommarträning i början av sommaren.   

 

Simhoppets plan för året är att fortsätta bedriva mycket simhoppsträningar, både för nybörjare 

och fortsättningsgrupper. Vi vill öka antalet nybörjare och även få mer hoppare att träna mer 

dagar i veckan.  

 

Vi har 8 aktiva tränare som under året kommer att jobba med att bedriva en så bra verksamhet 

som möjligt. Vi har även nya ledare som ser fram emot att utbildas under året för en bättre 

träningsmiljö.  

 

 

Lina Schlotterbeck, sektionsansvarig simhopp   

 

 



 

 

Konstsimssektionen  

Konstsimsektionen har som mål att även under 2018 utöka verksamheten. En utökning av 

antalet grupper ökar också kraven på fler ledare. Vår förhoppning är att en utökad verksamhet 

kan ge ett bättre nyttjande av våra bassängtider. 

Tess Englund är för andra året i rad uttagen till utvecklingslaget. Utvecklingslaget planerar 2-3 

tävlingar under året och ca 10 läger. Viss del av resor till och från lägren betalas av Växjö 

Simsällskap. 

Vi har ansökt och beviljats om pengar från Idrottslyftet för att anordna ett läger i mars i 

samarbete med Jönköping SS och SIK Delfin (Göteborg). Jennifer Gray, en välrenommerad 

konstsimstränare kommer att hålla i lägret. Målet är att utbilda våra tränare och låta våra aktiva 

få träna för henne. 

Vi kommer under 2017 att delta på 3 inbjudningstävlingar, USM, JSM och Riksmästerskapet 

(RM). Växjö har i år utsetts till arrangör av RM som kommer att gå av stapeln den 24-25 

november. 

Till följd av FINA:s nya regler för konstsim så kommer ungdomar i åldern 16-18 år att gå över 

från att tävla i figurer till att tävla i tekniskt solo. Regeländringen började gälla internationellt 

1 januari 2018. I Sverige kommer reglerna att börja tillämpas från 1 januari 2019. 

Regeländringen innebär att kraven på domarna ökar och för att kunna hålla en 

inbjudningstävling i Växjö 2018 måste våra domare gå D3-utbildningen. Vi ser en stor risk i att 

antalet domare är så lågt så att vi inte kommer att kunna anordna tävlingar på hemmaplan nästa 

år. 

Ulrika Örnström, sektionsansvarig konstsim 

 

 

 

 

 

  



 

 

Simsektionen  
 

Till vårterminen 2018 är det 133 barn och ungdomar i åldrarna 10–26 år anmälda till 

simsektionens verksamhet. Målet är att det till höstterminen 2018 ska vara 140 verksamma i 

sektionen.  

 

Under året kommer simmarna att erbjudas att delta på ett trettiotal tävlingar för olika åldrar och 

med olika syften. Vår- och sommarsäsongen avslutas efter skolavslutningen i slutet av vecka 

24 för de yngsta tävlingssimmarna och träningsgrupperna och i vecka 27 med SM/JSM och 

Bockstensdoppet som avslutningstävlingar för de äldre tävlingssimmarna. På hösten avslutas 

tävlingssäsongen för de flesta av de aktiva med Klubbmästerskapen den 9 december och för 

mästerskapskvalade med Sum-Sim Riksfinalen den 14–16 december. VöSS kommer att erbjuda 

de aktiva träning under hela året, förutom cirka fyra veckor på sommaren och cirka 1,5 vecka 

runt jul och nyår. 

 

VöSS kommer förutom träningen på hemmaplan erbjuda de aktiva träningsläger av olika slag. 

Detta gör vi för att få bättre sammanhållning i träningsgrupperna och för att byta miljö och få 

annorlunda träning än på hemmaplan. I år kommer mästerskapssimmarna att åka till Mallorca 

på ett en veckas träningsläger i 50m bassäng inför sommarens mästerskapstävlingar. Övriga 

tävlingsgrupper kommer att åka på kortare helgläger inom Sverige. VöSS kommer även att 

erbjuda ett sedvanligt uppstartsläger för samtliga tävlingsgrupper i slutet av sommaren innan 

höstterminen drar igång på riktigt igen. 

 

Det är nu klart att VöSS till höstterminens start kommer att starta och driva simgymnasium i 

form av NIU tillsammans med Katedralskolan. Att kunna erbjuda träning på skoltid för våra 

simmare som går på gymnasiet är ett viktigt led i utvecklingen och vi ser mycket positivt på att 

det numera kommer att bli verklighet. 

 

Tävlingar som simsektionen kommer arrangera under året är Arena Glasriket Cup i mars, 

Östsvenska Cupen i juni, Arena Swedbank Cup i september samt KM i december. Östsvenska 

Cupen är en ny förbundstävling som tagits fram av Östsvenska Simförbundet och riktar sig 

främst till yngre simmare. Tävlingen kommer att vara en kompletterande tävling för de simmare 

som inte tar sig vidare till Simiadenfinalerna samt för simmare som är 11 år och yngre och 14 

år och äldre och inte innehar ett DM-kval.  

 

Arena Swedbank Cup är en ny egen tävling som vi ska arrangera med försök- och 

finalsimningar. Förhoppningen är att tävlingen med åren ska bli etablerad likt Arena Glasriket 

Cup. Vi vill kunna arrangera två egna tävlingar om året under både vår- och hösttermin och 

hoppas att detta ska bli ett lyckat koncept. 

 

Målsättningen med sektionen är framförallt att växa i alla led. Att vi kan erbjuda NIU för 

gymnasieelever hoppas vi kan göra att fler simmare i gymnasieålder väljer att fortsätta sin 

satsning i våra mästerskapsgrupper. Genom att erbjuda en välfylld och varierad tävlings- och 

lägerkalender hoppas vi kunna ge de aktiva motivation och glädje i verksamheten, vilket i sin 

tur vi hoppas leder till att fler stannar kvar i verksamheten i både de yngre och äldre 

tävlingsgrupperna. Vår verksamhet för de som inte är intresserade av att tävla ska vi fortsätta 



 

 

att utvecklas och vi ska kunna erbjuda proffsig simträning som en motionsform. För att detta 

ska bli verklighet kommer vi arbeta ännu mer utifrån rollerna simsektionsansvarig, elitansvarig 

och breddansvarig och fokusera på att de olika delarna av verksamheten verkligen utvecklas så 

pass bra som det går. Dessa tre tjänster ska dessutom fortsatt arbeta med att skapa ett så starkt 

team som möjligt tillsammans med de timanställda tränarna i verksamheten.  

 

Att arrangera fler tävlingsarrangemang och dessutom arrangera dessa proffsigare är också en 

av årets målsättningar. Målet är att Växjös arrangemang ska bli glädjefyllda för andra klubbar 

att delta på samt skapa goda tillfällen för barn och ungdomar att få tävla och mäta sin utveckling. 

För att detta ska bli verklighet krävs det att vi har ideella krafter som ställer upp och arbetar. 

 

Oskar Davidsson, sektions- och elitansvarig simningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Masters  
 

Masters är en tävlingsform för alla som har fyllt 20 år. Internationellt är gränsen 25 år, men 

Sverige och många andra länder har numera inkluderat en så kallad ”Pre-Masters” klass 20-24 

år. Det har ingen betydelse om man har tävlingssimmat tidigare eller inte. För simidrottare som 

slutat tävla och vill börja igen är Masters-simning alternativet.  

 

Målsättningen för 2018 är att så många som möjligt ska ta ett steg från träning till tävling och 

att Växjö Masters ska vara topp 10 inom Sverige. Gruppen Masters Nybörjare fortsätter 

förhoppningsvis vara väldigt populär och ska hjälpa till med denna målsättning. Den har också 

fullbordat den röda tråden i vår vuxenverksamhet, där du kan gå från att lära dig crawl och 

övriga simsätt från grunden till att slutligen börja tävla.  

 

Under 2018 ska VÖSS vara representerade på Masters SM både i lång- och kort bassäng samt 

på Öppna Skånska Masters DM. Under sommaren går de flesta av masterssimmarna över till 

öppet-vattensimning.  

 

 

Ryan Provencher sektionsansvarig Masters  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÖPPET VATTEN 
 

På grund av en planerad vattenbehandling i Växjösjön bli det en utmaning att hålla i en OW-

kurs i maj-juni. Vår ambition är dock att hålla i en OW-kurs inomhus om intresse och bassäng 

tid finns. 

 

Vår OW-tävling Karl-Oskarsimmet är planerad att arrangeras den 16 juni 2018. Vi kommer att 

erbjuda tre olika distanser, precis som vi gjorde år 2017. Den stora ändringen i år blir att vi 

flyttar tävlingsområdet från Kamparängen över till Vattentorget. Denna ändring beror delvis på 

vattenrening, men också på att kommunen har byggt en ny betongbrygga vid fontänen. Vi 

kommer även att samarbeta med Fyra Krogar och kommer då kunna erbjuda mer BBQ för 

tävlande och publik.  Nytt för i år bli även att vi kommer att samarbeta med Kronobergs 

Livräddare. 

 

 

 

 

 

 

 


