VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
VÄSBY SIMSÄLLSKAP
VERKSAMHETSÅRET 2001

Verksamhetsberättelse för Väsby Simsällskap
Verksamhetsåret 2001
Styrelsen för Väsby Simsällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2001.

Styrelse m.m.
Under 2001 har Väsby SS haft följande sammansättning i styrelse, sektioner och kommittéer:
Styrelse
ordförande
Kenneth Magnusson tillika t.f. kassör fr.o.m. 2001-11-06
kassör
Christina Åker t.o.m. 2001-11-05
sekreterare
Kristina Cederlöf
vice ordf.
Bengt Lundell
ord. ledamot
Ann Magnusson
-”Per Bergkvist
-”Jan Larsson
suppleant 1
Pär Bergman
suppleant 2
Patricia Skinner
Supporter- och föräldrasektionen
ordförande
Kristina Cederlöf
kassör
Christina Åker
ord. ledamot
Kristina Alexandersson
-”Anne Bergman
-”Ulla Edvall
-”Keijo Häkkinen
-”Madeleine Wiklund
-”Åsa Wilén
Simlinjesektionen
ordförande
ord. ledamot
-”-

Bengt Lundell
Åsa Gravert
Carina Johansson

Resursanskaffning
ordförande

Pär Bergman

Sim- och idrottssektionen
ordförande
ord. ledamot
-”-”-

Ann Magnusson
Linda Althin
Per Bergkvist
Jan Larsson

Tävlingskommittén
ordförande
ord. ledamot
-”-”-”-

Pelle Kinch
Anders Carlsson
Stefan Cederlöf
Per Bergkvist fr.o.m. 2001-06-01
Lennart Olebark fr.o.m. 2001-06-01

2

Utbildningskommittén
ordförande
ord. ledamot
-”-

Ulla Lundholm
Per Erik Bihlar
Carola Garding

Triathlonsektionen
ordförande
v. ordf.
ord. ledamot
-”-

Endre Barat
Robert Gouffrich
Beyron Nilsson
Rickard Wallgren

Revisorer
ordinarie
-”suppleant

Jan Nyman
Birgitta Brannestål
Lennart Wilén

ledamot
-”-”-

Leif Eriksson (sammankallande)
Åsa Gravert
Christer Magnusson

Valberedning

Anställd personal har under året varit
klubbdirektör
Pär Gabrielsson
sportchef
Johan Björkegren (fr. o. m. 2001-07-01)
huvudtränare
Ulrika Sandmark
bitr. huvudträn. Lisa Johannesson
simlärare
Åsa Gravert
simlärare
Carina Johansson
kanslist
Kjell Simonsson
Styrelsen har hållit 11 protokollförda möten.
Föreningen har kanslilokal på Hotellvägen 1 (i Scandic Hotel).

Tränare
Huvudtränare är Ulrika Sandmark. Ansvarig för Elit och A-gruppen är Pär Gabrielsson och
Ulrika Sandmark och Johan Björkegren. Biträdande huvudtränare är Lisa Johannesson.
Grupptränare har varit: Helene Akker, Linda Althin, Kenneth Arvidsson, Peter Bergwall, Elin
Blomsterlund, Ilke Curku, Emelie Eriksson, Åsa Gravert, Victor Hedqvist, Lisa Johannesson,
Carina Johansson, Anne Juntunen, Ulla Lundholm, Sara Ryrfeldt, Daniela Vidakovic, Linda
Winqvist, Lena Ylitalo.

Uppdrag i organisationer
Endre Barat har varit sekreterare i Stockholms Triathlonförbunds styrelse.
Marianne Hörding har varit ledamot i Stockholms Simförbunds styrelse och ordförande i
dess utbildningskommitté.
Bengt Lundell har varit ordförande i Väsby Idrottsallians samt suppleant i Stockholms
Simförbunds styrelse.
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Christer Magnusson har varit ordförande i Svenska Simförbundets simkommitté (halva året)
samt ledamot i styrelsen.
Kenneth Magnusson har varit ordförande för SES, organisationen för Sveriges 20 bästa
simklubbar.
Jozef Michlewicz har varit landslagsmassör vid EJM på Malta.
Ulrika Sandmark har varit landslagstränare för juniorlandslaget, bl.a. vid EJM på Malta samt
medlem i Svenska Simförbundets simkommitté.

Medlemskap
Väsby simsällskap är medlem i:
• Sveriges Riksidrottsförbund
• Svenska Simförbundet
• Stockholms Simförbund
• Stockholms Idrottsförbund
• Svensk Elitsimning
• Väsby Idrottsallians
• Kungsalliansen (bingoallians)
• Idea
• Svenska Triathlonförbundet
• Stockholms Triathlonförbund
• Väsby European People
• Väsby Promotion

Medlemmar
Antalet medlemmar i klubben den 31 december 2001 var:

flickor
pojkar
totalt

0-19 år

20- år

totalt

558
550
1108

144
64
208

702
614
1316

Totalsiffran för 2000 var 1664.
Åldersfördelningen för de aktiva simmarna uppdelade på simskole- och motionsverksamheten i Väsbybadet samt för simverksamheten i Vilundabadet framgår av
nedanstående stapeldiagram:
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Simskole- och motionsverksamheten i Väsbybadet:
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Simverksamheten i Vilundabadet:
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Hedersmedlemmar
Carina Hassel
Pär Gabrielsson
Christer Magnusson
Ann Magnusson
Bror Hassel
Bengt Lundell
Ulrika Sandmark

1978
1984
1984
1984
1986
1995
1998

Egna arrangemang (Tävlingskommittén)
Under 2001 har Väsby Simsällskap arrangerat följande tävlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speedo Väsby Cup
Seriesim
Vårsimiaden
Speedo Väsby Knatte Cup
10-kampen, medarrangör
Morgondagare
Stjärnjakten
Bröstsimscupen
Distanscupen

2001-01-27-28
2001-03-31
2001-04-28-29
2001-09-29
2001-10-16
2ggr/termin
-”-”-”-

Tävlingsarrangemangen fungerar genomgående bra och Väsby Simsällskap får beröm av
andra klubbar vid inbjudningstävlingar.
Inom klubben finns ett fyrtiotal utbildade funktionärer, varav ett tiotal med distriktsfunktionärsutbildning och drygt 30 stycken med tävlingsfunktionärsutbildning. Kenneth
Magnusson och Marianne Hörding ingår i en pool med ”stockholmsfunktionärer”, dvs att de
är behöriga att fungera som tävlingsledare vid olika distriktsarrangemang.
Klubben har även två utbildade speaker.

Utveckling/utbildning
Att ha välutbildad personal och ledare är en förenings största resurs. Väsby Simsällskap
satsar resurser på att utforma en utbildningsplan, som omfattar olika kategorier inom
klubben. Det kan gälla:
•
•
•
•
•
•

simmare/aktiva
simledare/tränare
funktionärer
föräldrar
styrelseledamöter
kanslipersonal

Utbildningskommittén ska bland annat bevaka utbudet av kurser och seminarier samt hjälpa
till med anmälningar till dessa. Kommittén ska även vara behjälplig med att skaffa fram
utbildningsmaterial av olika slag.
Kommittén har under året:
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•
•
•

Deltagit på ett tränarmöte för att informera om sin verksamhet
Sammanställt en pärm med information om aktuella utbildningar för samtliga aktiva
tränare
Deltagit på Stockholms Simförbunds höstmöte för utbildnings- och funktionärsansvariga i
distriktet

Under 2001 har följande genomförts:
• de yngre simmarna har studerat ”Jag en lagidrottare”.
• simmare i B- och C-grupperna har träffats på Hasselgården varje onsdag för att arbeta
kring olika teman som kost eller uppvärmning t.ex. och sedan lagat mat tillsammans.
• Killsatsning för 88-92:or har startat med kort föreläsning och bollsport.
• De äldre simmarna har vid 2 tillfällen utbildats i landträning. Landträning i gymnastiksal
har genomförts hela hösten på tisdagar och torsdagar.
• Sondre Sohlberg, fd norsk förbundskapten, deltog i läger i Danmark och arbetade med
såväl landträning som bröst- och fjärilsteknik. Fortsatt samarbete kommer att följa.
• 2 personer har utbildats till distriktsfunktionärer.
• 4 personer har utbildats till tävlingsfunktionärer.
• 1 person har gått speakerutbildning.
• 1 person har gått simlärarassistent- och simlärarutbildning.
• 2 personer har gått den grundläggande simidrottsassistentutbildningen.
• 2 personer har kompletterat tidigare utbildning till simidrottsassistent.
• HLR utbildning har genomförts för VSS tränare och badvakter.
I övrigt har en fortlöpande internutbildning skett inom tränargruppen vid ett flertal tillfällen
under året. Regelbundna tränarmöten har ordnats med olika teknikgenomgångar. Bl.a. har
Daniel Carlsson föreläst om fjärilsteknik. Träffarna har avslutats med gemensam middag.
Ett antal tränare har deltagit på SISUs kvällsföreläsningar som behandlar olika ämnen.
Lisa Johannesson samt Daniella Vidakovic har varit på Stockholms Simförbunds
tränarkonferens.
Pär Gabrielsson och Ulrika Sandmark har varit på Svenska Simförbundets elittränarkonferens.
Under 2001 har ett mål varit att skaffa gruppföräldrar. Dessa kommer att utbildas i vad det
innebär att vara gruppförälder.
Styrelsen samt tränarna genomförde en konferenshelg på Bodaborg i Karlskoga som
uppstart på höstterminen. Utöver verksamhetsplanering ingick gemensamma aktiviteter för
att lära känna varandra samt stärka sammanhållningen.

Simlinjesektionen
Simlinjesektionens verksamhet omfattar övergripande simskoleverksamhet för alla åldrar
samt motionsverksamhet.
Sedan den 1 september 1996 har Väsby SS ansvarat för all verksamhet i samt drift av
Väsbybadet. Badet och verksamheten har under året drivits i huvudsak med två
heltidsanställda, Åsa Gravert och Carina Johansson. Till sitt stöd i vattenverksamheten har
dessa haft ytterligare ett antal ledare på timbasis. Huvuddelen av Simlinjesektionens
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verksamhet bedrivs i Väsbybadet men vissa fortsättningskurser i simskolan bedrivs i
Vilundabadet.
Klubbens mål för simskoleverksamheten är bl.a.:
•
•
•

att erbjuda verksamhet i vatten för alla åldrar med barn, ungdom samt
handikappgrupper som prioriterade grupper.
professionell verksamhet med välutbildade ledare.
ge simkunniga barn utökade simmöjligheter för att så småningom eventuellt ägna sig åt
simning i våra träningsgrupper.

Under år 2001 har verksamheten under en normal vecka ungefär omfattat:
•

6-årsverksamhet (simskola dagtid för 6-åringar), 12 grupper

•

simlekskola för 2-4-åringar och 4-6-åringar med kurser på olika färdighetsnivåer,
23 grupper

•

simskola för barn, 25 grupper

•

simskola för vuxna, 2 grupper

•

vattengymnastik varav speciellt 1 grupp för gravida samt vattenaerobic, 4 grupper

Verksamhetens omfattning framgår av nedanstående tabell och som jämförelse redovisas
omfattningen för år 2000:
Aktivitet
Babysim, inkl 1-2 år

Antal deltagare
under 2001
----

Antal deltagare
under 2000
286

Simlekskola för 2-4 år

173

133

Simlekskola för 4-6 år

479

648

1619

1267

406

270

72

128

2749

2750

Simskola för barn
Simskola fortsättning (simborgare)
Vuxensimskola och vattengymnastik
Totalt antal kursdeltagare

Som synes av tabellen ovan är det totala antalet deltagare år 2001 samma som under år
2000. Av tabellen framgår också att antalet deltagare i simskola (grund och fortsättning) har
ökat kraftigt. Detta beror delvis på att vi inte har haft babysim men det är i första hand en
medveten satsning på simskolan på bekostnad av simlekskola.
Totalt har c:a 1300 barn och vuxna haft en utvecklande verksamhet i vatten under året i
klubbens regi. Därtill kommer en uthyrning av Väsbybadet till skolor, daghem, Friskis &
Svettis m.fl. Under en normal vecka är badet uthyrt c:a 14 timmar.
Våra simskolor är mycket efterfrågade och vi har idag en oroväckande lång kö av barn som
vill lära sig simma. Detta trots att vi har ökat omfattningen under året. Väsbybadet, som är
vårt huvudbad för simskoleverksamheten, är belagt så mycket som det är möjligt under de
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för barn attraktiva tiderna med de tekniska förutsättningar som badet har. Med nuvarande
bassängresurser är väntetiden för att få komma in i en simskolegrupp 1-1½ år vilket är
alldeles för lång tid. Vi har försökt men misslyckats med att under året få tillgång till
ytterligare bassängtider i andra bad, i första hand då Vilundabadet.
Ett mål för verksamheten under år 2002 är också att fortsätta på den inslagna vägen och öka
simkunnigheten i kommunen ytterligare. Som ett led i detta kommer ett viktigt delmål för oss
att vara att utöka våra bassängtider. Stora ansträngningar skall göras för att åstadkomma
detta.
I den mån vi kan hitta ledare för babysim kommer vi också att starta upp sådan verksamhet
igen.

Sim- och idrottssektionen
Verksamheten för Väsby Simsällskaps Sim- och idrottssektion har som tidigare år varit
händelse- och framgångsrik. Vår verksamhet har planerats och genomförts med bravur av
simtränarna med huvudtränare Ulrika Sandmark i spetsen. SIS verksamhet omfattar
klubbens Elit-, A-, B-, C-, D-, och Nybörjargrupper. Vi är en av Sveriges bästa simklubbar,
vilket vi under året har ytterligare befäst och förstärkt – både som elit- och ungdomsklubb.
Träningen har bestått huvudsakligen av simning, men detta år fick även landträningen sitt
genombrott. Flera samlingar har skett i Hasselgården.
Målet för verksamheten har under 2001 varit bl.a. att:
Vi skall verka för att simtränarna erbjuds och kan delta i vidareutbildning, vilket har skett.
Vi skall bibehålla tränarkåren samt försöka utöka den, speciellt på den manliga sidan,
vilket har skett till viss mån.
Vi skall verka för att mer träningstid skall erbjudas föreningen, vilket inte har skett efter
de önskemål vi har.
Vi skall verka för att erbjuda sociala aktiviteter utöver simningen både för simmare och
tränare samt tillsammans, vilket har skett.
Tillsammans med huvudtränare skall regelbundna tränarmöten hållas, vilket har skett.
De mål som klubben har prestationsmässigt har vi till stor del uppfyllt under 2001.
Det är alltid lika roligt att ha julavslutning med utmaning, som uppskattas av både simmare
och publik.
Ca 200 simmare har deltagit i de olika grupperna under år 2001.
INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP 2001
Långbane - VM i Japan:
•

Sara Nordenstam

12:a 200 medley, 10:a 400 medley

•

Josefin Lillhage

4:a 4*100 frisim, 20:e 200 frisim

Kortbane - EM i Antwerpen:
•

Sara Nordenstam

4:a 200 medley, 4:a 200 bröstsim, till final på 400
medley

Långbane - EJM på Malta:
•

Gabriella Fagundez

4:a 100 fjärilsim, 3:a 4*100 medley

Ungdoms-OS i Spanien:
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•

Erik Samuelsson

deltog

Kortbane - NJM i Danmark:
•

Erik Samuelsson

3:a 100 ryggsim, 3:a 200 ryggsim

MÄSTARE 2001
Svenska mästare i kort bana:
•

Malin Svahnström

200 frisim

•

Sara Nordenstam

200 bröstsim, 200 fjäril, 200 och 400 medley

Svenska mästare i lång bana:
•

Josefin Lillhage

200 frisim

•

Sara Nordenstam

100 fjärilsim, 200 och 400 medley

•

Lagkapp Damer

4*100 frisim

Sara Nordenstam, Charlotte Kristiansen, Malin Svahnström, Josefin Lillhage
(noterbart – tiden var under svenska rekordet, men CK är inte svensk medborgare, varför det inte blev svenskt rekord)

•

Lagkapp Damer

4*100 medley

Malin Svahnström, Sara Nordenstam, Gabriella Fagundez, Josefin Lillhage

Svenska juniormästare i lång bana:
•

Sara Nordenstam

200 bröst, 200 fjärilsim, 200 och 400 medley

•

Peter Segerlund

50 och 200 ryggsim

Svenska juniormästare i kort bana:
•

Sara Nordenstam

200 ryggsim, 200 bröstsim, 100 fjärilsim, 200 medley

•

Lagkapp Damer

4*200 frisim

Jenni Jansson, Sara Nordenstam, Gabriella Fagundez, Denise Helgesson

SVENSKA REKORD 2001
•

Sara Nordenstam

400 medley 4.38.96 (kort)
400 medley 4.49.26 (lång)

SVENSKA JUNIORREKORD 2001
•

Sara Nordenstam

200 bröstsim 2.25.03
200 medley 2.11,23
400 medley 4.38.96 (kort)
400 medley 4.49.26 (lång)

MEDALJER VID MÄSTERSKAP 2001
Väsby SS har deltagit återigen framgångsrikt vid årets mästerskapstävlingar i riket och i
distriktet. Av nedanstående tabell framgår medaljskörden och placering i klubbtävlingen.
Guld

Silver

Brons

Slutplacering

•

SM kortbana

5

8

6

3

•

SM långbana

6

4

3

2

•

JSM långbana

6

3

2

2

•

JSM kortbana

5

4

7

3

•

Sum-Sim kortbana

2

2

2

8

10

•

Sum-Sim långbana

1

2

3

15

MÄSTERSKAPSPOÄNG 2001
Totalt för alla fyra disciplinerna simning, hopp, konstsim och polo. Simning inom parentes.
1

Malmö KK

5959

(4900)

poäng

2

SK Neptun

5541

(4119,5)

poäng

3

Jönköping SS

4790

(4332,5)

poäng

4

Polisens IF

3955,5

(547,5)

poäng

5

Väsby SS

3703,5

(3703,5)

poäng

SVENSKA SIMFÖRBUNDET
•

Josefin Lillhage och Sara Nordenstam deltog vid VM i Japan (lång).

•

Sara Nordenstam deltog vid EM i Antwerpen(kort).

•

Josefin Lillhage, Sara Nordenstam, Malin Svahnström, Daniel Carlsson och Peter
Segerlund representerade Sverige vid Världscupen

•

Gabriella Fagundez representerade Sverige vid EJM på Malta.

•

Erik Samuelsson representerade Sverige vid Ungdoms-OS i Spanien.

•

Erik Samuelsson representerade Sverige vid NJM i Danmark.

•

Vid diverse landslagsläger deltog Daniel Carlsson, Malin Svahnström, Josefin Lillhage,
Gabriella Fagundez och Sara Nordenstam samt Ulrika Sandmark och Jozef Michlewicz.

LÄGER
Sim- och idrottssektionen har under 2001 arrangerat följande läger:
•

Sportlovsläger

Februari

2,5 v

Asien

•

SM - läger

Juni-Juli

2v

Sollefteå

•

Uppstartläger

Augusti

1v

Österrike

•

Höstläger Elit

November 1v

Danmark

•

Höstläger B

November 1v

Svenljunga

•

Träningsläger

Flera helgläger

Flera platser i Sverige

ÖVRIGT
•

Vid Grand Prix vann Sara Nordenstam medleyklassen sammanlagt. Josefin Lillhage kom
trea i frisimssprintklassen.

•

Simma.nu-läsare utsåg Sara Nordenstam till oktobers simmare 2001.

•

Malin Svahnström och Anders Jönsson har under hösten resp. hela året studerat i USA.

•

Josefin Lillhage har under delar av året tränat och tävlat i Australien.

•

En axelskada drabbade Daniel Carlsson under våren. Skadan tvingade honom till
operation och Daniel måste dra ner på träning och tävling, speciellt på fjäril.

•

60 simmare och ledare deltog vid Ullbergstrofén i Göteborg, den långväga tävling som
simmare (de som är kvalade) ur alla grupper deltar i. Vi vann trofén 2001.
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•

Väsby Simsällskap deltog i Seriesim under 2001 och kom fyra i finalen. Det gör att vi
även under 2002 kommer att simma i division 1. Tävlingen arrangerades av Stockholms
Simförbund.

•

En julavslutning är alltid en lyckad tillställning, många simmare, ledare och föräldrar
gjorde avslut i simhallen.

•

Bröstsimscupens vinnare:
Våren – Melissa Österlund och Mert Curku
Hösten – Elin Törnbladh och Johan Cederlöf

•

Nya klubb- och grupprekord där nya namn tagit sig in på listorna, se separat rekorddokument

•

Flera föreläsningar hölls för simmare, föräldrar, tränare och ledare.

•

Elit- och A-gruppen genomförde ett långläger i Asien i feb/mars.

•

B1- och B2-gruppen genomförde ett uppstartsläger i Österrike under augusti.

•

Tränaren Linda Winqvist är första elev som fått Specialidrott - ledarskap på
studieprogrammet i gymnasiet.

•

Tack till Linda Althin och Helen Akker för att Morgondagare och Stjärnjakten blivit väl
genomförda tävlingar.

•

Tack till Lisa Johannesson och Daniela Vidakovic för ansvaret för SerieSim och det lyft vi
fått.

•

Mer finns att läsa på www.vss.se under arkivet (se under Senaste Nytt)

Till slut ett stort tack till alla tränarna som gjorde ett jättearbete år 2001.

Triathlonsektionen
Allmänt
2001 var det andra året för klubbens triathleter som fristående sektion. Sektionsstyrelsen har
bestått av Endre Barat ordförande, Robert Gouffrich – vice ordförande samt Rickard
Wallgren och Beyron Nilsson båda ledamöter. Sektionen har haft som målsättning att
erbjuda möjligheter till träning och tävling på individuell nivå anpassat efter ambitioner. Den
sociala biten ses som mycket viktig och biobesök, fester mm har förekommit ofta under året.
Trots att sektionen ses som liten i jämförelse med storklubbarna i landet hörs och syns vi
mest på tävlingarna. En viktig del av reklamen har varit hemsidan med referat, resultat och
annan information om verksamheten.
Träning
Navet i träningen är simningen i Vilundabadet, under sommarmånaderna har det även
simmats i klubbens utomhusbad i Ekebo och i Mälaren vid Kairo. Tillsammans med Väsby IK
har löpträning med tränare bedrivits. Fyra medlemmar deltog också i ett längdskidåkningsläger i Orsa i januari med Kanotklubben Glid. För tredje året i rad åkte triathleter till Mallorca
under två veckor i april för att träna. Resan arrangerades av Svenska Triathlonförbundet och
var öppen för alla aktiva i landet. Vid två tillfällen under sommaren hölls triathlonträning för
klubbens ungdomar som ville delta i och förbereda sig för Stockholm Summergames
Triathlon.
Tävling
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2001 var ännu ett framgångsrikt år för Väsbytriathleterna. Carina Höglund representerade
Sverige i landslaget vid tre tillfällen och på herrsidan noterades flera fina resultat. Sektionen
arrangerade för andra året triathlontävlingen inom ramen för Stockholm Summergames
tillsammans med Upplands Bro SS Triathlon. Vid två tillfällen hölls korta träningstävlingar för
intresserade simungdomar kring Vilundabadet.
Sammanlagt gjorde medlemmarna 59 (55) starter varav 6 (2) internationellt samt 6 (11)
starter vid duathlontävlingar. Vid stafett SM kom 6 st (4) lag till start från klubben. (Siffrorna
inom parentes anger föregående år)
Internationellt
ITU Athens International Triathlon, Grekland
19. Carina Höglund
ETU Junior Cup, Xanten – Tyskland
12. Carina Höglund
JNM, Finland
2. Carina Höglund
Volcano International Triathlon, Spanien
4. Maria Runesson
Herning Triathlon, Danmark
2. Maria Runesson
Ironman Switzerland, Schweiz
274. Endre Barat
Svenska Mästerskap
SM Sprint Damer seniorer
3. Maria Runesson
SM Sprint damjuniorer
1. Carina Höglund
SM Stafett seniorer
3. Väsby SS Triathlon (Maria Runesson, Jennifer Rosenqvist, Carina Höglund)
SM Stafett herrar seniorer
9. Väsby SS Triathlon (Endre Barat, Magnus Nyberg, Mathias Moenne-Loccoz)
SM Stafett herrar juniorer
3. Väsby SS Triathlon (Max Nilsson, Niclas Tönnfält, Johan Nyberg)
SM Kortdistans damer
3. Maria Runesson
SM Kortdistans herrar
12. Endre Barat
SM Duathlon damer
3. Maria Runesson
SM Duathlon herrar
8. Magnus Nyberg
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10. Mathias Moenne-Loccoz
12. Endre Barat
SM Duathlon Lag
3. Väsby SS Triathlon
DM herrar seniorer
1. Mathias Moenne-Loccoz
2. Endre Barat
Övriga tävlingar
Triathleterna har även deltagit i en mängd andra tävlingar inom och utom grenidrotterna t.ex.;
Öppet Spår - längdskidåkning, Vansbrosimningen, Vättern runt - cykling, Julklappsdoppet,
Finnmarksturen - MTB, S:t Eriksloppet - löpning.
Årets idrottsprestation 2001
Maria Runesson blev utsedd till mottagare av priset för fina insatser i SM.

Supporter- och Föräldrasektionen
Supporter- och föräldrasektionen har till uppgift att arbeta ideellt för att stödja huvudklubben.
Sektionen planerar och genomför aktiviteter för att få in pengar och bidra till olika ändamål.
Sektionens intäkter kommer främst från:
•
•
•
•
•

Försäljning av simmateriel
Cafeteriaverksamhet vid hemmatävlingar
Lottförsäljning
Loppmarknader
Medlemsavgifter

Under år 2001 har sektionen bidragit med 66 541 kronor direkt till huvudföreningen.
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 90 stycken. Styrelsen har regelbundna möten för att
planera arbetet. Varje styrelseledamot har ett eget ansvarsområde, och är därmed ansvarig
för genomförandet av olika aktiviteter.
Supporter- och Föräldrasektionen vill tacka alla sponsorer, som välvilligt skänkt oss vinster
till våra lotterier. Tack även till alla föräldrar som bakar och skänker kaffebröd, hjälper till vid
försäljning i simhallen och under lotteriveckor i Väsby Centrum.

Klubbens mål
Simidrotten i Upplands Väsby
Väsby Simsällskaps styrelse har fastställt följande mål för 2001-2004. Väsby SS skall:
•
•
•
•
•
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svara för simkunnighetens och simidrottens utveckling i Upplands Väsby
främja god kamrat- och idrottsanda samt respekt för alla människors lika värde
satsa på breddverksamhet för barn och ungdom
utveckla simmare upp på internationell elitnivå
år 2004 ha 3000 medlemmar

• utöka bassängresurserna för klubbens verksamhet bl.a. genom att aktivt verka för en ny
simanläggning i Upplands Väsby
• verka för att ha driften för kommunens simanläggning genom brukarsamverkan
• ha ett eget kapital som uppgår till minst 6 månaders totala lönekostnader eller 20% av en
årsomsättning
Idrott för barn
Väsby SS skall fram till år 2004 bedriva verksamhet för barn inom områdena:
babysim, simlekskola 1-2 år, simlekskola 2-4 år, simlekskola 4-6 år, simskola, simborgare
och teknikträning.
Verksamheten syftar till att ge vattenvana, främja simkunnighet samt på ett naturligt och
positivt sätt främja idrott för barn efter deras förmåga.
Prestationsinriktad idrott för ungdom
Väsby SS skall vara bland de 3 bästa klubbarna i distriktet samt befästa placeringen bland
de 10 bästa i landet när det gäller ungdomssimning.
Verksamheten ska vara anpassad till ungdomarnas individuella utveckling oavsett ålder och
kön. Verksamheten ska således betona utveckling och fortsatt utbildning under de tidiga
ungdomsåren, för att sedan följas av en mer omfattande satsning på simidrotten från och
med JSM-nivå.
Väsby SS skall på SUM-SIM (Svenska Ungdoms Mästerskapen):
• vara bland de 10 bästa klubbarna i poäng
• ha minst 10 individuella deltagare
• ha minst en svensk ungdomsmästare
Väsby SS skall på Junior-SM:
• vara bland de 10 bästa klubbarna i poäng
• ha minst 10 individuella deltagare
• ha minst en svensk juniormästare
Väsby SS skall aktivt arbeta för ett gott samarbete med Vilundagymnasiet, så att
ungdomarna kan erbjudas simning som enskilt val i gymnasieåren.
Prestationsinriktad idrott för vuxna
Väsby SS skall kunna ge simmare möjlighet att utvecklas upp på internationell elitnivå.
Väsby SS skall ha minst en deltagare vid de internationella mästerskapen: EM, VM och OS.
Väsby SS skall på senior-SM:
• vara bland de 5 bästa klubbarna i poäng
• ha minst 10 individuella deltagare
• ha minst en svensk mästare
Hälso- och motionsinriktad idrott för ungdom
Väsby SS skall erbjuda verksamhet för de ungdomar som önskar fortsätta med simidrotten
på en tävlingsmässigt lägre ambitionsnivå.
Väsby SS skall också erbjuda verksamhet för dem som önskar börja med simning i
ungdomsåren. Föreningen ska ge, dem som har intresse av och färdigheter för att övergå till
den prestationsinriktade idrotten, möjligheter till detta.
Väsby SS skall utbilda ledare och tränare som särskilt tar hänsyn till dessa ungdomars
intresse och behov.
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Hälso- och motionsinriktad idrott för vuxna
Väsby SS skall ha verksamhet för vuxna omfattande bl.a:
•
•

vattengymnastik
simskola för vuxna varvid Väsby SS särskilt skall eftersträva att tillgodose invandrargruppers behov

Väsby SS skall också sträva efter att etablera mastersverksamhet senast år 2004.
Triathlon
Väsby SS ska bereda möjlighet för triathlonträning. Triathlonsektionen stöttar individuella
prestationer på olika nivå.

Startpallen AB
Väsby Simsällskap driver sedan år 2000 verksamheten vid våra utebad Ekebo och Hassel
med tillhörande motionslokaler i ett helägt dotterbolag, Startpallen. Verksamheten första året
gick med underskott till stor del p.g.a. det dåliga vädret. Under 2001 tillkom kiosken vid
Kairobadet. Det tillsammans med det bra vädret i juli gjorde att verksamheten uppvisade ett
överskott. Aktiekapitalet är dock ännu inte återställt.

Slutord
Idrottsligt blev året mycket framgångsrikt, med bl.a. en andraplats på långbane-SM och en
tredjeplats på kortbane-SM. Vi fick ett antal svenska mästerskapstecken till klubben och vi
var representerade på både långbane-VM som kortbane-EM.
Vår junior- och ungdomssimning visar återigen en stark utveckling efter den nergång som var
för ett antal år sen. På juniorsidan en andra resp. tredjeplats på JSM, vilket uppfyller våra
mål med råge. På ungdomssidan en åttondeplats på kortbane-SUM-sim och en
femtondeplats på långbane-SUM-sim, vilket gör att målet om sämst 10:a inte blev uppfyllt på
långbana.
Triathleterna visar goda resultat med bl.a. medalj på SM och guld på JSM.
Vår breddverksamhet fungerar mycket bra. Simskolorna m.m. i Väsbybadet är mycket
populära. Så till den grad att vi inte kan möta efterfrågan i brist på bassängyta på användbar
tid. Antalet medlemmar som velat stanna kvar i klubben för att gå fortsättningskurser har
ökat, vilket gjort att antalet nya medlemmar som kunnat komma in har minskat. Det har till
följd att vårt medlemsantal har minskat, trots att vår verksamhet inte gjort det.
Under året har vi deltagit i ett arbete tillsammans med kommunen för att förnya
Vilundaparken. Förhoppningsvis ger det resultat inom en snar framtid med ett nytt bad.
Det ekonomiska resultatet för föreningen gav ett litet överskott. Det är inte godtagbart på
längre sikt. Vårt egna kapital är bara knappt en halv miljon, vilket är för lite för en förening av
denna storlek och med det arbetsgivaransvar vi har. Styrelsen har som mål att öka det egna
kapitalet till att omfatta sex månaders lönekostnader.
Den ekonomiska utvecklingen under årens lopp framgår av nedanstående diagram:
Väsby SS omsättning 1980-2001
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Styrelsen tackar alla tränare, ledare, föräldrar och anställda för det goda arbete som utförts
under året, utan vilket inget av detta kunde ha genomförts. Styrelsen tackar också
kommunen, på Vilundabadet och i andra förvaltningar, för det stora stöd man visat för vår
verksamhet. Slutligen ett stort tack till de företag som vi har haft ett samarbete med under
året, utan vilkas stöd verksamheten inte kunnat utföras så framgångsrikt.
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