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2016 – Ett år i förändring och utmaning 
 

Det har varit ett år med större och mindre förändringar. Den största förändringen och utmaningen var 

att vi förlorade den kommunala upphandlingen av Sommarsimskolan, som varit Växjö Simsällskaps 

livlina under drygt 30 år. Det har inneburit att vi fått vara kreativa för att minimera följderna och hålla 

lite extra i pengarna. En intensivsimskola startades och vi utökade antal grupper för asylsökande. 

 

Det var premiär för Karl-Oskar-simmet, vår första Open Water tävling. I samband med detta kan 

nämnas att vi varit aktiva i frågan gällande eldrivna båtar i Växjösjön. Kommunen tog beslut om att 

tillåta båttrafik. Ryan Provencher kommer att vara vår representant i kommunens arbetsgrupp som 

skall jobba fram regler så både simmare och båtar får utrymme. 

 

Vi har påbörjat vårt arbete med Säker Trygg Förening under året. Ett projekt med stöd av 

Smålandsidrotten och Växjö Kommun, som skall leda till ökad kvalitet och trygghet i vår förening. Vi 

ingår även i ett forskningsprojekt initierat av Linneuniversitetet, Metodutveckling Integration 

Föreningsliv. I år deltog vi dessutom i Växjös Prideparad, med ett 20-tal deltagare. 

 

Kanslibemanningen har förändrats under året. Marie Karlsson har utsetts till kanslichef, med det 

övergripande ansvaret för kansliarbetet. Lovisa Johansson har slutat sin tjänst hos oss för annat arbete. 

Detta har medfört att vi ägnat en del tid till nyrekrytering som ledde till att Jennifer Nilsson anställdes 

fr.o.m. mitten av mars 2017. 

 

Styrelsen har under året dessutom genomfört en marknadsföringsutbildning för våra ledamöter, tagit 

beslut om ny hemsida, uppgradering av kansliets ”datavärld” och infört möjlighet till Swish-betalning, 

allt för ökad service och större intäkter.  

 

Vi har även deltagit i ett antal konferenser och årsmöten under året. Ordförande och chefstränare 

deltog i Badanläggningar 2016. Kanslichef och chefstränare deltog i Svenska Simförbundets 

Strategisk plan. Ordförande deltog i Östsvenska Simförbundets årsmöte. 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till våra anställda och medarbetare, som gör ett fantastiskt arbete för att 

flytta fram Växjö Simsällskaps positioner. Slutligen vill vi tacka Växjö Kommun och hoppas på ett 

fortsatt gott samarbete under kommande år med ny Simhall i sikte. 

 

 

 

Ingela Blad 

Ordförande 
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Styrelsen 
 

Styrelsen har under verksamhetsperioden 2016-03-19 till 2017-03-25 haft följande 

sammansättning: 

 

Ordförande:  Ingela Blad 

Vice Ordförande: Mikael Örnhem 

Kassör:   Stefan Hjelmberg 

Sekreterare:  Johanna Wallentin 

Ledamöter:  Susanna Grönlund 

Therese Bergström 

Lennart Noreblad 

  Ryan Provencher 

  Helene Eriksson 

Suppleant:  Peter Samuelsson 

  Cecilia Olastuen 

   

Revisorer:   Andreas Berg 

Anders Olsson 

 

Firmatecknare:  Ingela Blad 

  Stefan Hjelmberg 

 

Under mandatperioden har styrelsen haft 10 stycken styrelsemöten. 

 

Totala medlemsantalet för 2016 var 1 891 st. 

 

Tyvärr en minskning av medlemsantalet med ca 400 personer pga att vi tappade 

sommarsimskolan. 

  

 

 
 
 
 
 



 

 Växjö SS - Ledande inom simidrotten i Småland, 

  en förening för alla 

 4 

Simlinjen 

Under vårterminen 2016 gick 850 barn i simskolan, vilket troligen var det högsta antalet hittills. Vi 

tappade dock till 790 barn till höstens första termin, vilket troligen berodde på att vi förlorade årets 

upphandling av kommunens sommarsimskola till Medley. Konsekvensen av detta blev att färre nya 

medlemmar sökte sig till oss i och med att vi inte hade sommarsimskolan som hjälp för att 

marknadsföra oss. Till Termin 2 som startade i november tappade vi ytterligare, till 700 anmälda 

deltagare.  

 

Istället för att driva sommarsimskolan genomförde vi intensivsimskola under tre veckor på kvällstid i 

maj/juni. Vi erbjöd då plats för 85 barn fördelade på 10 grupper. Även vecka 28-30 genomförde vi en 

intensivsimskola som Frida Yman ansvarade för att driva då Marie Karlsson hade semester. Under 

denna period bedrev vi simskola mellan 14.00-19.00 måndag till fredag och erbjöd plats för 53 

deltagare fördelade på 7 grupper. En av grupperna var simskola för nyanlända ungdomar.  

 

Vi har fortsatt att en gång per år se över våra nivåkriterier och övningsbank för att de hela tiden ska 

vara uppdaterade och stämma överens med hur simskolebarnen utvecklas. Under våren 2016 tog vi 

även fram grovplaneringar för varje nivå i simskolan. Dessa har underlättat att alla ledare jobbar efter 

samma mål och övningar så att barnen får samma utbildning oavsett vilken dag de går i simskola eller 

vilken ledare de har. Dessutom har grovplaneringarna underlättat för dem som ska bli ansvariga för 

grupper för första gången. De har då haft planeringarna som stöd när de ska planera sin undervisning.  

 

Under våren 2016 gjorde Lovisa Johansson och Marie Karlsson även små filmer för hur delmomenten 

på varje simmärke skulle genomföras. Två simmare i Tävlingsgrupp 3, Edit Olofsson och Nina 

Gustavsson, fick genomföra momenten. Syftet med att ta fram filmerna var att simskolans ledare 

skulle få ta del av dem för att se hur de olika momenten ska genomföras korrekt. Detta för att alla ska 

bedöma barnens kunskaper så likvärdigt som möjligt.  

 

I simskolan har cirka 35 ledare jobbat på schema varje termin. Under hösten 2016 fanns det behov av 

att öka antalet för att inte belasta de ledare vi redan har för hårt samt för att det på sikt ska bli enklare 

att lösa schemat inför varje ny termin samt att få tag i vikarier vid sjukdom och annan frånvaro. Inför 

Termin 2 ht-16 anställdes därför 11 stycken nya assistenter. Fortfarande har vi även en del som endast 

hoppar in och vikarierar, vilket också är tacksamt. 

 

 
Vuxencrawl 

Under våren 2016 hade vi 89 deltagare fördelade i nio grupper igång och under hösten 2016 hade vi 82 

deltagare fördelade i nio grupper. Vi erbjuder fortfarande kurser på fyra olika nivåer. Ledare har under 

året varit Martin Jutesten, Lovisa Johansson, Fredrik Isberg, Malin Svensson, Frida Milevi, Hugo 

Wiman och Fanny Elingfors.  

 

Vuxensim 

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

från grunden eller som vill förbättra sin teknik. Under våren 2016 gick 10 stycken kursen och under 

hösten 2016 var det 7 anmälda deltagare. Gruppen har bedrivit sin undervisning på tisdagskvällar i 

multibassängen. Ledare har Malin Svensson, Adis Curan och Ann Lekander varit.  
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Anpassad simträning  

Simundervisning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har fortsatt under 2016. Under 

våren var 14 ungdomar igång och tränade simning på tisdagskvällar i multibassängen. Vi hade även 7 

deltagare i vår söndagsgrupp. Höstterminen såg i stort sett likadan ut. Precis som tidigare har 

deltagarnas mål varit olika. En del håller på att lära sig simma, medan andra är där för att 

motionssimma, ta simmärken och träffa kompisar. Tränare på tisdagarna har varit Adis Curán, Malin 

Svensson, Lovisa Johansson och Ann Lekander. På söndagarna har det varit Carolina Andersson och 

Kajsa Uhrenius (våren 2016) samt Nellie Bäckström och Nejra Culesker (hösten 2016). 

 

Övriga projekt 
 

Simskola för nyanlända ungdomar 

I slutet av 2015 startade vi igång simskola för nyanlända killar och har under hela år 2016 fortsatt med 

detta. Behovet var till en början stort då det kom många ensamkommande ungdomar till Sverige och 

vi har haft samarbete med sex olika HVB-hem under året. För att kunna hålla nere deltagaravgiften för 

killarna sökte vi Idrottslyftspengar som vi fick beviljat. Målet för killarna har varit att klara simma 200 

meter varav 50 meter på rygg. Detta är definitionen på att vara simkunnig. Under Termin 3 vt-16 

deltog 44 deltagare i simskolan fördelade på 4 olika grupper. Ett HVB-hem valde intensivsimskolan 

vecka 28-30 och deltog med 8 stycken. Under termin 1 ht-16 gick 13 stycken deltagare och under 

termin 2 ht-16 minskade antalet till 8 stycken. Merparten har lärt sig simma.  

 

 
Tack 

Växjö Simsällskap vill rikta ett stort tack till de cirka 50 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. 

 

Marie Karlsson 

Kanslichef och Simskoleansvarig 
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Simhopp 

Under våren 2016 så hade vi Megan, Tuwa, Tindra, Emelie, Gunnar, Elias och Maria som tränare. Vi 

hade cirka 50 hoppare varav 25 tränade 3 dagar i veckan, resten 1-2 dagar. Grupp 2 åkte till 

Riksfinalen i Karlskoga där de fick träffa stora idolen Ulrika Knape. Tyvärr gick ingen vidare till 

USM.  

 

På Sommarlovet hade vi simhoppsträning under fem veckor. Det var tre dagar i veckan och det hölls 

av Tindra, Megan, Lina och Tuwa. När det var fint väder åkte vi ut till Evedal som är ett hopptorn ner 

till Helgasjön i Växjö. Där fick barnen testa att hoppa ifrån 5, 7 och 10 meter. Något som även var 

lyckat var att vi hade prova på simhopp en gång i veckan med 15 anmälda barn. Det var stor närvaro 

och många fortsatte även till hösten.  

 

I slutet av sommaren åkte Lina upp till Karlskoga med fyra stycken hoppare för det årliga Breddlägret. 

Där hoppade våra hoppare tillsammans med hoppare ifrån hela Sverige, vilket var mycket omtyckt! 

 

Hösten 2016 tog Lina över simhoppet och Maria tog en paus. Det blev två nya nybörjargrupper, vilket 

var superroligt och de andra grupperna ändrades till ålder och kunskapsnivåer. Grupp 1 & 3 satsade på 

tävling och började träna mer seriöst. Höstterminen avslutades med den årliga Luciauppvisningen som 

var mycket uppskattad.  

 

Triangeltävlingen mellan Växjö, Jönköping och Göteborg har fortsatt och vi var även på 

Julklappshoppet i Jönköping.  

 

Grupp 1 åkte till Lund över dagen för att testa på att hoppa med bubblor och tillsammans med Lunds 

simhoppare hade vi en jätterolig dag.  

 

Vi var även i gymnastikens hus och tränade. Där fick barnen prova att hoppa på trampoliner och ner i 

skumgummigropar.  

 

Under året har tränarna gått på fler utbildningar så som land- och styrketräningskurs och även skruv- 

och rotationskursen. Nya tränare gick även grundkursen som är steg två i simhoppsutbildningen. Mer 

utbildade tränare har lett till bättre träning.  

 

 

Lina Schlotterbeck 

Huvudtränare Simhopp  

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

  

Vi har deltagit i fyra tävlingar totalt under året, två inbjudningstävlingar och två mästerskapstävlingar.  

  

I juni åkte fyra aktiva till USM. Ungdomarna tävlade i solo, par och lag i B-klass (ålder 13-15 år). De 

gjorde bra ifrån sig och det märktes att vårens målmedvetna träning gett resultat.  

  

Under påsklovet och höstlovet tränade tjejerna extra för att nå ovan goda resultat. Under oktober 

anordnade vi ett hemmaläger som avslutades med trivselaktivitet i Knock ’em down som blev en riktig 

höjdare.  

  

Våra elitsimmare har deltagit i ett breddläger i Örebro samtidigt som en person deltog i 

domarutbildning steg 2.  

  

Under hösten har vi skickat två funktionärer på utbildning i att hålla tävling och inför 2017 siktar vi på 

att anordna en inbjudningstävling och en figurtävling på hemmaplan.  

  

Vid slutet av året var det uttagningar till juniorlandslag (16-18 år) och utvecklingslag (13-15 år).  

Uttagningarna grundade sig på tävlingsresultat under året samt inskickat material från klubbtränare. 

Det är med stor glädje vi ser att konstsim i Växjö kan konkurrera på nationell nivå, och klubben är 

genom Tess Englund nu representerad i utvecklingslaget!  

  

Vi måste berömma våra tävlandes och tränarnas engagemang och målmedvetenhet för att nå dessa 

goda resultat.  

  

  

Susanna Grönlund    

  

 Ulrika Örnström  

Sektionsrepresentant Konstsim  Tränare Konstsim  

 

 

  

Konstsim 
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Simning 

 

Tränarkåren 

Fredrik Isberg har under denna period varit chefstränare för Växjö Simsällskap. Lovisa Johansson 

avslutade sin heltidstjänst vid jul. Ansvarig för samarbetet med Växjö Fria Gymnasium har Oskar 

Davidsson varit och vi har sagt upp det avtalet och jobbar med en ny lösning som verkar lovande. 

Madelene Andersson och Oskar Davidsson är heltidsanställda tränare för att driva våra 

Mästerskapsgrupper och T1. Övriga simtränare är timanställda. 

 

 

Ansvariga Tränare under 2016: 

 

Grupp Ansvarig Tränare 

Masters Ryan Provencher 

MÄ Madelene Andersson (VT), Oskar Davidsson (HT) 

MY Oskar Davidsson (VT), Madelene Andersson (HT) 

TÄ Fredrik Isberg 

TU Jennifer Nilsson (VT), Lovisa Johansson (HT) 

T1 Jennifer Nilsson (VT), Madelene Andersson (HT) 

T2 Therese Wetterlund 

T3 Lovisa Johansson (VT), Fredrik Isberg (HT) 

T4 Irma Klipic 

Småstjärnorna Ny Lovisa Johansson  

Småstjärnorna Fortsättning Lovisa Johansson  

 

 

Tävlingssektionen    

Träning har bedrivits i åtta olika nivåer: Masters-, Mästerskaps-, DM-, T1-, T2-, T3- gruppen samt 

Småstjärnorna och Träningsgrupp Ungdom. DM-gruppen heter fr.o.m. hösten 2015 Träningsgrupp 

Äldre (TÄ). Träning har bedrivits i olika grupper för att på bästa sätt tillgodose simmarnas olika 

utvecklingsfaser enligt föreningens röda tråd. De faser som ingår i tävlingssektionen är: Fas 3: 

Teknikinlärning. Fas 4: Lära sig simträning. Fas 5: Träna och tävla, Fas 6: Prestera. Fas 7: Nå full 

potential. Fas 8: Simma för livet, vilket inryms i Masters och vuxencrawlgrupperna. Under 2016 

saknar vi fortfarande simmare i Fas 7. Vi är på god väg dit med en ny generation simmare. Det hade 

också underlättat avsevärt med mer bassängtid och tillgång till bättre faciliteter för den viktiga 

landträningen, som kan utgöra så mycket som en tredjedel av den totala träningsmängden.  

 

Totalt har 237 simmare varit aktiva i tävlingssektionen någon gång under året. Antal aktiva under 

våren var 194 stycken och under hösten 199 stycken. Med dessa siffror i ryggen kan vi konstatera att 

rekryteringen från Simlinjens teknikskolor är god och under året har vi inte kunnat ta emot alla som 

varit mogna att börja i simsektionen på grund av platsbristen.  
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Masters 

Tack vare föreningens vuxencrawlverksamhet och ett brinnande intresse för Open Water simning, 

Swimrun och Triathlon i Växjö, kunde Mastersektionen starta en Masters Nyböjargrupp. Denna grupp 

riktar sig till de som kan gå vidare från vuxencrawl, men ännu inte uppnått kraven för att träna med 

Masters.  Hela 18 simmare tog chansen under vårterminen och vid starten av höstterminen hade några 

lyckades ta steget från Masters Nybörjare till Mastersgruppen. Vi ser detta som bra bevis på att det 

fanns ett behov av Masters Nybörjare för att locka folk ur Vuxencrawl steg 4 och våga ta steg mot 

Masterssimningen. Under höst 2017/vår 2018 hoppas vi på att kunna utveckla Masters Nybörjare ännu 

mer och skapa en riktig röd tråd från vuxencrawl steg 4 till Masters. 

 

Tävling 

Masters SM 25m - VöSS hade 9 stycken simmare på plats i Helsingborg och blev totalt 12:e bästa 

klubb av 74 deltagande klubbar. De sex bästa klubbarna hade fler än 20 simmare. VöSS vara bara nio 

poäng från en topp 10 placering.  Ola Söderberg slog två svenska rekord på 50m frisim. 25.30 löd 

första tiden, som han sedan sänkte till 25.04 senare samma dag, då han slog sin egen tid på 

startsträckan i 4x50 frisim lagkappen. Dagen efter lyckades han även slå nordiskt rekord på 100m 

frisim, med tiden 55:04. 

 

Masters SM 50m - VöSS hade bara 5st simmare med oss ner till Burlöv för årets Masters SM i 

långbana. Med 17 starter samlade Vöss 17 stycken topp sex placering under den två dagar långa 

tävlingen. Totalt deltog över 200 simmare från fler än 40 olika klubbar. Sammanlagt kammade VöSS 

hem 7 stycken guld, 7 stycken silver, 2 brons och en 4:e plats. VöSS var den 10:e bästa klubben. Totalt 

sett, efter både Masters SM i kort- och långbana hamnade VöSS på en 11:e plats för 2016, endast 12 

poäng från topp 10. 

 

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

det krävs minst 10-12 simmare och helst minst en dam, en herr och en mixed lagkapp för att kunna 

slåss mot de stora stockholmsklubbarna.  
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Lägerverksamhet 

Vi har under året varit iväg på ett flertal läger.  

 

Östsvenska Kategori 3 läger 18-22/5 

  

Oskar, Clara, Saga och Natte i Brönderslev samt Johan och Oskar i Nörresundby! 

 

I maj var fem simmare (Clara, Saga, Natalie, Oskar och Johan) och två ledare (Madde och Oskar) iväg 

på läger med Östsvenska Simförbundet. 35 simmare i åldern 13-15 år hade blivit uttagna till de yngre 

lägret och 32 simmare i åldern 16-17 år hade blivit uttagna till de äldre lägret. Som tränare hade 

Madde blivit uttagen att åka med på det yngre lägret och Oskar att åka med på det äldre.  

 

De yngre hade sitt läger i Brönderslev och tog sig igenom sju träningspass i långbana samt ett antal 

landträningar. De äldre hade sitt läger i Nörresundby och tog även de sig igenom sju träningspass i 

långbana samt ett antal träningar. På samtliga läger arrangerades det en hel del tävlingar och aktiviteter 

som gick ut på att simmarna skulle lära känna varandra och samarbeta även utanför bassängen. 

Tränarna ansåg att detta var ett lyckat koncept och att simmarna har fått en hel del nya kompisar under 

dessa fem dagar i Danmark! 

 

 

Calella 30/4-7/5 

Under vecka 18 var tolv simmare och två tränare från Mästerskapsgrupperna äldre och yngre på 

träningsläger i Spanien. Platsen vi var på heter Calella och ligger strax utanför storstaden Barcelona. 

Simmarna tog sig igenom tolv stycken två-timmars simpass i 50m bassäng, samt ett antal 

landträningar och en tidig strandträning. Sammanlagt blev det över 30 timmars träning.  

 

Tränarna är mycket nöjda och imponerade över hur simmarna tog sig an utmaningarna under 

träningspassen och tränade på som aldrig förr. Det är trevligt att åka iväg med ett så träningsvilligt och 

kamratskapligt gäng! 
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Uppstartsläger i Borås 15-19/8 

 

24 simmare från grupperna T1, TÄ, MY och MÄ med tre tränare åkte i slutet av sommaren till Borås 

för att lära känna varandra, ha kul och komma igång med träningen. Totalt så simmades det fyra 

träningspass i 50-meters bassäng, där fokus var att komma igång lite lätt efter sommarens ledighet. Till 

detta kördes också ett landträningspass.  

 

När det inte tränades fick simmarna själva stå för matlagningen på detta läger, vilket samtliga gjorde 

mycket bra. Vi hann även med lite gemensamma aktiviteter. Efter några dagar anlände även simmare 

från de yngre grupperna T2 och T3 till Borås och vi passade på att köra några gemensamma aktiviteter 

i syfte att lära känna varandra och öka gemenskapen. Totalt sett tränade de yngre simmarna tre pass i 

50-meters bassäng. Lägrets höjdpunkt var det avslutande besöket på Liseberg, en aktivitet som var 

väldigt uppskattad bland simmarna.  

 

 

Alla deltagare i Boråslägret från T2 & T3 på Liseberg 
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Hemmaläger för T3 och Småstjärnorna 20-21 maj 

I sedvanlig ordning var det två pass simträning på lördagen och övernattning på vårt kansli. Under 

lördagen hade barnen också ett antal samarbetsövningar på schemat. På söndagsmorgonen åkte alla till 

Älmhult för att tävla på Kronobergscupen.  

 

 

Tävlingar - Egna arrangemang 

 
Glasriket Cup 9-10 april 

Årets upplaga av Glasriket Cup bjöd som alltid på en hel del fina simningar med många nya 

personliga rekord. Hela 91 simmare från VÖSS var anmälda till tävlingen och många placerade sig 

högt upp i resultatlistan. Detta år var också premiär för en ny grenordning där vi hade tagit bort en 

klass och utökat med 100m sträckor för den öppna klassen. Det var tydligen en hitt eftersom vi var 

tvungna att begränsa antalet heat i några få grenar. Tävlingens signum är just den öppna klassen där de 

yngre kan tävla på sin favoritdistans en gång till och testa på en och annan 200m sträcka. 

 

   

                              Insim Dags för hejarramsa! Kom igen Växjö! 

 

UGP 4 22-23 oktober 

I oktober arrangerades förbundstävlingen Ungdoms Grand Prix 4 i Växjö. VöSS hade en trupp på 55 

simmare som tillsammans gjorde över 300 starter. Resultatet av dessa starter blev 78 medaljer och 

mängder av personliga rekord. Det var även många simmare som under denna tävling gjorde 

tävlingsdebut på vissa distanser och dessa gjorde det utmärkt. 

 

 

Småstjärnorna 5/3 och 13/11 

Under året genomförde vi två tävlingar för våra yngsta simmare. Alla som kan simma 25 meter får 

vara med, så det är deltagare från både simlinjen samt våra Småstjärnegrupper.  Alla som deltar får en 

guldmedalj och de som klarar en guldtid på 50m sträckorna får en glasplakett med guldplåt där det står 

”Småstjärnemästare” och vilket simsätt man klarat. När man fått denna plakett är man redo att delta på 

Kronobergscupen. Tävlingen har ca 60 deltagare varje gång och är väldigt uppskattad av deltagarna 

och medföljande supporters.  
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Klubbmästerskap den 11 december  

  
 

På Klubbmästerskapet var hela 107 simmare anmälda och gjorde tillsammans 422 starter. Det tog 

dryga tre timmar att avverka plus prisutdelning, som alltid får vänta en stund efter tävlingarna är slut. 

År 2015 var antalet anmälda 83 simmare med 340 starter. Alltså en klar ökning av deltagarantalet. 

Annars så flöt arrangemanget helt OK och med två debutanter i sekretariatet så höll vi ändå 

tidsschemat bra. Skulle vi öka antalet simmare ännu mer finns det anledning att tänka om hur vi ska ha 

vårt mästerskap. 

 

Sportmässigt fick vi se en hel del fina simningar och fighter om klubbmästartitlarna. Det som är 

spännande med klubbmästarstriden är att du får poäng för varje sträcka och du behöver delta på alla 

sträckor om du ska ha en chans att vinna. Eftersom simningen har ett strikt regelverk hur du utför varje 

tävlingsdistans så är det en risk att också bli diskad. Så om du råkar göra ett misstag kan du bli av med 

titeln på grund av det. I äldsta killklassen hände troligtvis detta. Ofta kan det vara så att det finns klara 

favoriter till varje klubbmästartitel men i år så var det ganska hårda fighter i iallafall tre klasser. 

Masters herrarna var ganska nära varandra. Klass A herrar var också lite ovisst vem som tog hem det 

innan vi ropade upp pristagarna och den jämnaste klassen var flickor B där det bara skilde minst och 

det var tre inblandade. 

 

Sist på programmet är en av de stora höjdpunkterna på året. Familjelagkappen! I år var det en oerhört 

jämn strid om titeln. De tre främsta lagen var inom en halv sekunds marginal! Väldigt häftigt och 

rafflande. Som alltid så svänger det ordentligt i denna lagen eftersom det kan skilja ganska rejält hur 

fort det går på sträckorna för varje lag. Därav är det en väldigt rolig lagkapp att följa. En del familjer 

har också lite roliga namn på sitt lag. I år segrade The Kelemits. 

 

Åldrarna för varje klass är 25 och äldre för Masters, 16 och äldre för A, 13-15 år för B och 11-12 år för 

C-klassen. 

 

Följande blev klubbmästare: 

Klass A Herrar: Gustav Franzén 

Klass A Damer: Ebba Bergström 

Klass B Pojkar: Oskar Axandersson 

Klass B Flickor: Clara Örnhem 

Klass C Pojkar: Johan Hjelmberg 

Klass C Flickor: Liv Elgaard Fonnesbech 

Masters Herrar: Martin Robertsen 

Masters Damer: Ida Qvarnström 

Familjelagkapp: The Kelemits - Fabian, Felix och Pappa Torbjörn. 
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Övriga tävlingar  
 

Länstrofén 5 mars 

Länstrofén simmades i Växjö lördags den 5/3. Tävlingen är en lagtävling där man simmar till sig 

poäng i de olika grenarna. Varje län får ställa upp med två simmare i varje gren och åldersgrupp. De 

äldsta simmarna var 14 år och de yngsta 11 år och yngre. Växjö hade 22 simmare, Markaryd tre 

simmare, Alvesta en simmare och Ljungby nio simmare.  Kronobergslän tog en tredjeplats totalt, men 

har närmat sig Jönköpings län från föregående år. 

 

Totalpoäng Länstrofén 2016: 

 

1. Östergötlands län  689p 

2. Jönköpings län   612p 

3. Kronobergs län  557p 

4. Kalmar län   418p 

 

 
 

 
Clara från Växjö SS och Edith från Ljungby SS 

 

Vårsimiaden Region 7-8 maj 

2016 hade VöSS 34 simmare som lyckades kvala in till simiadenfinalen, som anordnades i Kalmar. 

Totalt tog VöSS 19 medaljer, varav fem guld. I lagkappsgrenarna kammade föreningen hem totalt sex 

medaljer, vilket pekar på en stor bredd bland de yngre tävlingssimmarna. Lördagskvällen avslutade 

alla simmare och tränare med att ha ett gemensamt vattendisco där simmarna fick chansen att lära 

känna lite nya kompisar från de andra klubbarna.  

 

 

javascript:openBox('/hemsida/images/267/5729/182053_1280.JPG?v=2016-03-08%2009:28:36')
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VÖSS trupp på simiadenfinalerna i Kalmar. 

 

JDM/DM och UGP 3 i Ljungby 11-12 juni 

Ett 20-tal simmare tävlade i Ljungby på tävlingarna DM/JDM samt UGP3 i mitten av juni. Det var 

första gången som Östsvenska simförbundet samkörde DM/JDM och UGP3, vilket medförde att vi 

kunde få med oss en större trupp, då kravet på DM/JDM-kval inte gällde.  

 

Det blev inte riktigt det DM/JDM som simmarna är vana vid. Vattentemperaturen var någon grad för 

låg och vattenmängden i bassängen något låg. Dessutom blev det lite problem på söndag morgon då 

klorhalten i bassängen var på tok för hög. Men trots detta så gör Vössarna en fantastiskt bra tävling 

med många snabba simningar och en hel del personliga rekord. Totalt så simmar vi hem 30 medaljer, 

ett nytt Sum-Sim kval samt ett JSM A-kval. 

 
 

JDM/DM i Jönköping 15-16 oktober 

Östsvenska Mästerskapen, även kallat DM/JDM i kortbana, simmades i mitten av oktober i Jönköping.  

VöSS hade med sig 11 simmare som tillsammans gjorde en hel del starter. Totalt simmade vi hem 2 

bronsmedaljer och ett SUM SIM kval.  

 

Årets upplaga av DM/JDM gick väldigt snabbt. Tävlingspassen var någonstans mellan 2 - 2,5 timmar 

långa vilket medförde att många av simmarna fick tävla många lopp under kort tid. Det blir med andra 

ord en väldigt mjölksyrerik tävling, vilket även det är positivt då det blir väldigt bra träning av det 

hela. En del av våra simmare simmade således en hel del lopp på kort tid och det syntes tydligt att det 

var en hel del trötta kroppar i vattnet under de sista loppen. Trots detta så är samtliga tävlingslopp 

stabila simningar som bådar väldigt gott för framtiden. 
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Sum-Sim Region 12-13 november 

Den 12-13/11 simmades Sum-Sim region i Jönköping. Med oss till riksfinalen fick vi 15 starter och 

två reservplatser, vilket är nio starter mer än föregående år. Värt att notera är även att vi fick med oss 

fyra stycken lagkappsstarter, vilket visar på att klubben har en stark bredd i dessa åldersklasser. Vi fick 

också med oss ett antal Sum-Sim kval till sommarens mästerskap och två DM-kval.  

Följande simmare tog sig vidare till riksfinalen: 

 

Clara Örnhem:  200m bröstsim (5:e), 200 frisim (13:e), 200m medley (16:e) 

Natalie Noreblad: 200m ryggsim (4:e), 800m frisim (7:e), 200m frisim (10:e)   

Saga Bodsjö: 200m ryggsim (16:e), 800m frisim (14:e), 100m fjärilsim (2:e reserv)  

Anton Strand: 400m frisim (8:e) 

Gustav Franzén: 200m ryggsim (17:e) 

Oskar Axandersson: 200m bröstsim (13:e) 

Mirza Dzafic: 100m fjärilsim (3:e reserv) 

Pojkar 14 år och yngre (Emanuel Tidåsen, Oskar Axandersson, Anton Strand, Kemal Cikota): 

4x100m medley (10:a), 4x100m frisim (13:e) 

Flickor 14 år och yngre (Natalie Norblad, Saga Bodsjö, Clara Örnhem, Olivia Hedenfalk): 4x100m 

frisim (6:a), 4x100m medley (7:e) 

 

Nationella mästerskapstävlingar  

Växjö har varit representerade vid samtliga nationella mästerskap under året. 

 

Sum-Sim 50m 29/6-3/7 i Linköping  

Växjö hade hela 14 simmare på plats som tillsammans utgjorde 26 starter i Linköping. Så många 

starter har vi inte haft sedan 2009 och truppen är även den största på flera år. Många av simmarna var 

debutanter i Mästerskapssammanhang och har nu fått en mersmak för vad som komma skall. Extra 

roligt är att samtliga simmare höjer sig i lagkapperna och att samtliga simmare befinner sig på läktaren 

och skriker och hejar som bara den när kompisarna simmar. 

 

De simmare som gjorde individuella starter var Johan Bergwall -99, Natalie Noreblad -02, Clara 

Örnhem -02, Saga Bodsjö -02 och Emanuel Tidåsen -02. 

 

 

  

VÖSS hela trupp på Sum-Sim i Linköping 
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SM/JSM 6-10 juli i Norrköping 

Tre deltagare var på plats och representerade VöSS I Norrköping. Dessa var Johan Bergwall som 

simmade 1500m och 800m frisim, Hugo Wiman som simmade 800m frisim och Marcus Ottosson som 

simmade 200m ryggsim. För VÖSS del har antalet deltagare på SM/JSM ökat med en simmare från 

föregående år. Vi hade även med oss två debutanter i år nämligen Johan och Marcus. 

 

 

SM/JSM 4-8 november i Stockholm 
 

VöSS hade en simmare med på JSM i Stockholm, nämligen Natalie Noreblad. En 14-årig debutant 

som i sitt första SM/JSM tog sig an grenarna 200m ryggsim samt 50m ryggsim. Resultatet blev tre nya 

personliga rekord och en finalsimning.  

 

 
Sum-Sim Riks 2-4 december i Jönköping  
 

Under första helgen i december avgjordes Sveriges största ungdomstävling i simning i kortbana, 

nämligen Sum-Sim Riksfinalen. VöSS hade med sig en trupp på 10 simmare som tillsammans med 

500 andra ungdomar gjorde upp om medaljerna. VöSS gjorde en mycket bra tävling och slutade på en 

25:e plats i klubbstriden med 62 poäng. Detta kan jämföras med föregående års placering då vi 

hamnade på en 55:e plats med enbart 16 poäng. Detta beror främst på att vår trupp är betydligt bredare 

detta året med tio simmare kontra föregående års tre, men även att vi har fler simmare som placerar sig 

i topp-12 i ett antal grenar (dessa plockar poäng till klubben). 

 

Bästa placering individuellt simmade Clara Örnhem (2002) till sig på 200m bröstsim då hon kom på 

en 5:e plats i landet och vi hade även ett lagkappslap på 4x100m frisim för flickor med Natalie, Clara, 

Saga och Olivia som även dom placerade sig som 5:a. 

 

 

Internationella tävlingar  
 

ISM Berlin 4-6 mars 

Det var en spännande tävling med riktigt bra resultat av Växjösimmarna. 

Det är inte helt lätt att tävla på denna tävling då tävlingspassen är ganska långa, samt att det inte finns 

någon bestämd lunchpaus. Simmarna får på egen hand avgöra när det passar att gå och äta, vilket inte 

är helt lätt om man inte är van vid det. Men även detta har simmarna skött på ett bra sätt. 

 

 

Stockholm Swim Open 30/3-2/4 

Under tisdagen den 29 mars begav sig fem simmare och en tränare upp till Stockholm för att simma 

den första upplagan av Swim Open Stockholm. Detta var den största tävling som Sverige arrangerat 

sedan 2012 då det arrangerades en Världscup i Stockholm. Tävlingen lockade till sig 800 simmare från 

totalt 33 länder. Bland deltagarna fanns många internationella deltagare med meriter som världsrekord, 

OS-medaljer, VM-medaljer och EM-medaljer. VöSS deltagare var Natalie Noreblad, Clara Örnhem, 

Saga Bodsjö, Fanny Elingfors och Mirza Dzafic. Vi lämnade Stockholm med två SUM-SIM kval, ett 

GP-kval och många personbästa.  
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Öppet vatten 

2016 var ett spännande år för Öppet vatten simning i Växjö.  

 

Vi körde en Öppet vatten kurs med 9 stycken deltagare från 12 år upp till 42 år. Kursen hade 

12 stycken Open Water träningpass i Växjösjön i juni/juli, under ledning av Ryan Provencher, 

Lovisa Johansson och Hugo Wiman.  Många deltagare önskade en liknande kurs senare i 

augusti, men resurser fanns inte. 

 

Karl-Oskarsimmet 

Premier för Öppet vatten simtävling i Växjö.  Sedan 2006 har Växjö SS och 338 Småland 

drivit öppet vatten simning på sidan om i Växjösjön. Sedan 2013 har 338 Småland haft en 

triathlon tävling i Växjösjön och under 2015 tog vi fram en plan för att starta en OW tävling i 

Växjö i 2016. 

 

För att säkerställa att vattnet inte skulle bli under 14°C bestämde vi att hålla tävlingen i 

augusti månad. Sedan passade det bra att kalla simtävlingen för Karl-Oskarsimmet och simma 

under samma helg som Karl-Oskarsdagarna anordnas i Växjö. För att locka både nya och 

rutinerade öppet vatten simmare hade vi två distanser: 925m och 1850m.  

 

Resultatet blev sex stycken anmälda till 925 metersloppet och 21 anmälda till 1850 

metersloppet. 

 

Vinnare i premier simning: 

 

1850m damer Clara Örnhem 

1850m herrar Hampus Carlsson 

 

925m damer Hanna Gustavsson 

925m herrar Pär Gustavsson 

 

Växjö SS har en ambition att utveckla Karl-Oskarsimmet under 2017 med en ny distans, 

nämligen 5000m.  Vi kommer även behålla 1850m och 925m loppen. Loppet flyttas till juni, 

där vi bli Sveriges första öppna vatten lopp under 2017. Nu hoppas vi att vädergudarna är på 

vår sida och att vattentemperaturen lockar flera till Växjösjön den 17 juni. 

 

 

Luciafirande 11/12 

Under söndagen den 11/12 hade vi vårt årliga luciaarrangemang som är öppet för alla att komma och 

titta på. Under onsdagen den 14/12 lussade vi för Sellskapet Vikingarna. De betalar alltid en bra slant 

för vårt arrangemang så det är ett viktigt framträdande för VÖSS varje år. Under söndagen kompades 

Luciatåget av Sofia Styrnsberg vilket var ett bra lyft för alla sånger. Årets Lucia var Ebba Bergström 

och lillucia Amelia Hultqvist. Hela luciatåget leddes av Helene Eriksson som övat sångerna med 

simmarna. Det blev som vanligt solosång av Fredrik Isberg och väldigt fina uppvisningar av Simhopp 

och Konstsim. Simhoppet leds av Lina Schlotterbeck och Konstsimmet av Ulrika Örnström. Det 

märks ordentligt att de båda sektionerna fungerar bra. För intrycket i år är att det finns nya och mer 

avancerade inslag i båda uppvisningarna.  
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Växjö Simsällskap vill till sist uppmärksamma två individer som är 

och har varit knutna till föreningen. 

 
 
Eva Svensson: Utsedd till årets funktionär 2016 i Svenska Simförbundet 

 
Eva Svensson, som tidigare varit anställd som konstsimstränare i VöSS och som numera ställer upp 

som domare och funktionärsutbildare, har alltsedan 1970-talet haft många viktiga uppdrag inom 

svenskt konstsim. Hon har bl.a. varit tränare för klubb- och landslag, svensk förbundskapten, 

expertkommentator i tv, samt ordförande i Svenska Simförbundets konstsimskommitté. I kraft av sin 

position som internationell FINA-domare har hon även varit en oersättlig resurs i arbetet med att 

utbilda nästa generation av konstsimsdomare. Evas mångåriga och outtröttliga engagemang för 

Svenskt konstsim gör henne till en synnerligen värdig mottagare av ’Årets funktionär’ år 2016. Vöss 

vill gratulera Eva till utmärkelsen.  

 

På simningens mästerskapssida www.masterskapssidan.se kan du läsa om årets simidrottare och om 

alla simningens mästerskap och större tävlingar. Den kan helt klart vara värt en titt. 

 

 

 

Pia Yman: Har tilldelats förtjänstutmärkelse i silver från Östsvenska simförbundet, med anledning av 

allt hon gjort och gör för simningen i Växjö Simsällskap och Östsvenska Simförbundet.  

 

Följande motivering lämnade vi in för Pia: 

 

Växjö Simsällskap nominerar Pia Yman för hennes arbete med utbildning av funktionärer samt hennes 

arbete som distriktsfunktionär under de senaste cirka 20 åren. Det är alltid med ett leende som man ser 

Pia hjälpa och utbilda våra nya funktionärer inom Östsvenska simförbundet. Pia har även varit aktiv i 

Växjö Simsällskap på andra sätt. Bland annat har hon suttit med i styrelsen i elva år, varav två år som 

ordförande. Hon har även arbetat som tränare och ungdomsansvarig samt åtskilliga ideella uppdrag. 

 
 

 

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 Facebooksida: https://www.facebook.com/V%C3%A4xj%C3%B6-

Sims%C3%A4llskap-209059895798130/ Gå gärna in och gilla vår sida om du inte redan har gjort det. 

 

 

 

Tack för ditt intresse! 

 

http://www.masterskapssidan.se/
http://www.vaxjosimsallskap.com/
https://www.facebook.com/V%C3%A4xj%C3%B6-Sims%C3%A4llskap-209059895798130/
https://www.facebook.com/V%C3%A4xj%C3%B6-Sims%C3%A4llskap-209059895798130/

