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Verksamhetsberättelse för Väsby Simsällskap
Verksamhetsåret 2003
Styrelsen för Väsby Simsällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2003.

Styrelse m.m.
Under 2003 har Väsby SS haft följande sammansättning i styrelse, sektioner och kommittéer:
Styrelse
ordförande
kassör
sekreterare
vice ordf.
ord. ledamot
-”-”suppleant 1
suppleant 2

Kenneth Magnusson
Irene Årstein Fürst
Kristina Cederlöf
Jan Larsson
Ann Christin Larsson
Per Bergkvist
Leif Ericson
Bengt Lundell
Patricia Skinner

Supporter- och föräldrasektionen
ordförande
Kristina Alexandersson
ord. ledamot Imma Autio
-”Anne Bergman
-”Ulla Edvall
-”Carola Garding
-”Birgitta Törnbladh
-”Madeleine Wiklund
-”Åsa Wilén
Simlinjesektionen
ordförande
Ann Christin Larsson
ord. ledamot Åsa Gravert
-”Carina Johansson
Sim- och idrottssektionen
ordförande
Jan Larsson
ord. ledamot Linda Althin
-”Per Bergkvist
-”Tävlingskommittén
ordförande
Gunnar Färdigh
ord. ledamot Roger Jansson under året ersatt av Tony Arkenstrand
-”Stefan Cederlöf
-”Per Bergkvist
Resursanskaffning
ordförande
Pär Bergman
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Utbildningskommittén
ordförande
Leif Ericson
ord. ledamot Per Erik Bihlar
-”Helen Akker
Triathlonsektionen
ordförande
Robert Gouffrich
v. ordf.
Endre Barat
ord. ledamot Conny Lindqvist
-”Jennifer Rosenqvist
Kanotsektionen
ordförande
Per Bergkvist
Revisorer
ordinarie
-”suppleant

Jan Nyman
Birgitta Brannestål
Lennart Wilén

Valberedning
ledamot
Ulla Lundholm (sammankallande)
-”Kristina Bihlar
-”Stefan Cederlöf
Anställd personal har under året varit
klubbdirektör
Pär Gabrielsson
sportchef
Johan Björkegren
huvudtränare
Ulrika Sandmark
bitr. huvudtr.
Lisa Johannesson
simlärare/kanslist Åsa Gravert
simlärare
Carina Johansson
simlärare
Emelie Eriksson
fr.o.m. 2003- timanställd, anställd fr 2004
kanslist
Kjell Simonsson
t.o.m. 2003-03-31
kanslist
Anne Väisänen
fr.o.m. 2003- anställd från 2004
Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten.
Föreningen har kanslilokal på Hotellvägen 1 (i Scandic Hotel).

Tränare
Huvudtränare är Ulrika Sandmark. Ansvariga för Elit och A-gruppen är Pär Gabrielsson,
och Johan Björkegren. Biträdande huvudtränare är Lisa Johannesson.
Grupptränare har varit: Karl Aadli, Linda Althin, Kenneth Arvidsson, Thomas Barnå, Peter
Bergwall, Linda Boström, Therese Ehn, Lisa Johannesson, Sara Johnson, Tamara Hashemi,
Therese Ehn, Sara Ryrfeldt, Niklas Rajamäki, Nathalie Remmo, Madeleine Sandberg, Ulrika
Sandmark, Louise Strand, Peter Sundqvist, Mats Svantesson, Daniela Vidakovic, Anne
Väisänen, Lena Ylitalo.
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Uppdrag i organisationer
Endre Barat har varit ledamot i Svenska Triathlonförbundets styrelse och ansvarig för
förbundets tävlingskommittén.
Johan Björkegren har varit ledamot i Stockholms Simförbunds simkommitté.
Pär Gabrielsson har varit landslagstränare.
Marianne Hörding har varit ledamot i Stockholms Simförbunds styrelse och ordförande i
dess utbildningskommitté.
Bengt Lundell har varit suppleant i Stockholms Simförbunds styrelse samt ledamot i dess
utbildningskommittén.
Christer Magnusson har varit ledamot i Svenska Simförbundets styrelse samt ledamot i
förbundets antidopningskommitté.
Kenneth Magnusson har varit ordförande för SES, organisationen för Sveriges 20 bästa
simklubbar.
Jozef Michlewicz har varit juniorlandslagsmassör och deltagit vid EJM i Glasgow.
Ulrika Sandmark har varit förbundskapten för juniorlandslaget och deltagit vid EJM i
Glasgow.

Medlemskap
Väsby simsällskap är medlem i:
• Sveriges Riksidrottsförbund
• Svenska Simförbundet
• Stockholms Simförbund
• Stockholms Idrottsförbund
• Föreningen Svensk Elitsimning
• Kungsalliansen (bingoallians)
• Idea (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer)
• Svenska Triathlonförbundet
• Väsby European People
• Väsby Promotion

Medlemmar
Antalet medlemmar i klubben den 31 december 2003 var:

flickor
pojkar
totalt

0-19 år

20- år

totalt

601
574
1175

108
86
194

709
660
1369

Totalsiffran för 2002 var 1414.

Hedersmedlemmar
Carina Hassel
Pär Gabrielsson
Christer Magnusson
Ann Magnusson
Bror Hassel
Bengt Lundell
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1978
1984
1984
1984
1986
1995

Ulrika Sandmark
Daniel Carlsson
Josefin Lillhage
Malin Svahnström

1998
2002
2002
2002

Egna arrangemang (Tävlingskommittén)
Under 2003 har Väsby Simsällskap arrangerat följande tävlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

World Cup,medarrangör
Speedo Cup
Seriesim
Speedo Knatte Cup
Seriesim Final
10-kampen, medarrangör
Ryggsimscupen
Morgondagare
Stjärnjakten
Distanscupen
Utmanaren
1500-pokalen

2003-01-21-22
2003-01-24-26
2003-04-05
2003-09-27
2003-10-11
2003-10-14
2ggr/termin
2ggr på vårterminen
-”-”2ggr på höstterminen
-”-

Tävlingsarrangemangen fungerar genomgående bra och Väsby Simsällskap får beröm av
andra klubbar vid inbjudningstävlingar.
Stockholms simförbund ville 2003 prova ett nytt upplägg för final/kval i Seriesim, med
samtliga divisioner tävlande i samma bassäng under en och samma dag. Väsby SS fick
förtroendet att arrangera detta. Det blev mycket uppskattat av övriga klubbar.
Inom klubben finns ett fyrtiotal utbildade funktionärer, varav ett tiotal med distriktsfunktionärsutbildning och drygt 30 stycken med tävlingsfunktionärsutbildning. Utbildning av
nya funktionärer sker en till två gånger per år. 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
• simlärare/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 informerat tränare med flera intressenter om kurser, seminarier
och föreläsningar.
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Under 2003 har klubben medverkat vid följande externa utbildningar och aktiviteter:
•

Åsa Gravert och Carina Johansson har gått livräddarutbildning och utbildning till
utbildare av simlärare.

•

Isabell Franzen har gått simlärarutbildning och är numera simlärare.

•

Anne Väisänen och Lisa Johannesson har deltagit i konventet ”Unga ledare” våren
2003 på Bosön.

•

HLR utbildning (hjärt-, lungräddning) har genomförts för vissa av klubbens tränare
och för klubbens badvakter.

•

Elitsimmarna och elittränarna har haft mental coachning under ledning av Olle Fack.

•

Kenneth Magnusson och Marianne Hörding har deltagit i Svenska Simförbundets
regelsymposium i Farsta.

•

Stefan Cederlöf, Per-Erik Bihlar, Anna Berntsson, Branislav Grbic och Peter Berg har
utbildat sig till distriktsfunktionärer.

•

Anne Väisänen, Pär Gabrielsson, Josef Michlewicz, Ulrika Sandmark och Lisa
Johannesson har deltagit på Svenska Simförbundets elittränarkonferens i Växjö. Där
föreläste även Ulrika och Lisa.

Under 2003 har följande utbildningar och aktiviteter genomförts inom klubben:
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•

Johan Björkegren har hållit utbildning i landträning.

•

Vi har även haft kostföreläsning för simmare och föräldrar.

•

Teknikgenomgångar för de yngre grupperna har hållits av några av de äldre
simmarna.

•

Denise Helgesson har föreläst för tjejer i klubben om hur man kan tänka när det går
tungt.

•

Marianne Hörding har föreläst om regler i de olika simsätten för våra simtränare. Hon
har även hållit i utbildningen av våra nya tävlingsfunktionärer.

•

Regelbundna tränarmöten har genomförts.

•

B-gruppen har träffats på Hasselgården och har då främst haft kost som tema.

•

Lisa har startat en studiecirkel med unga ledare i klubben. Dessa har haft två möten
under 2003 och kommer att fortsätta att träffas regelbundet under 2004. Fokus ligger
på att vara ung och ledare och de använder sig av boken ”Fysisk träning för
ungdom”.

•

En otroligt lyckad utbildningshelg genomfördes i augusti. Många deltog och fick
lyssna till teknikföreläsningar, kostinformation, simmedicin, Hans Chrunak,
landträning, uppvärmning. VSS hade även en eftermiddag då vi talade om röda
tråden.

Simlinjesektionen
Simlinjesektionen omfattar en övergripande simskoleverksamhet för alla åldrar, även för
vuxna. Motionsverksamheten ligger just nu nere p.g.a brist på ledare, men simlinjesektionen
jobbar på att kunna starta en sådan verksamhet igen.
Sedan 1 september 1996 har Väsby SS ansvarat för all verksamhet i samt drift av
Väsbybadet. Under året som gått har verksamheten drivits av två anställda simlärare, Åsa
Gravert och Carina Johansson, samt timanställda Ilke Curku, Emelie Eriksson, Isabelle
Franzén, Madeleine Franzén, Suzan van der Berg.
Under året har en omorganisation gjorts. Carina Johansson har slutat på egen begäran och
from årsskiftet har Åsa Gravert fått tjänstledigt för studier. Vår huvudtränare Ulrika Sandmark
har gått in och tittat grundligare på verksamheten för att kunna hitta nya möjligheter till
utveckling för att kunna göra den ”ännu” bättre. Ulrika har tillsammans med Anne Väisänen,
som även jobbar en viss tid som simtränare på Vilundabadet, sett över hur man ska kunna
samarbeta bättre mellan simlinjesektionen och simsektionen för att kunna erbjuda fler barn
möjlighet att utvecklas inom simning och för att effektivare fylla på grupperna underifrån.
Tidigare har det varit, och är fortfarande till en viss del, långa köer till simskolan med barn
som vill lära sig att simma. Det är något som personalen nu jobbar hårt för att kunna bemöta.
Klubben har anställt fyra nya simlärare, Anna Nordin (helger), Marie Sparrman (kvällar)
Emma Utgård (helger) och Joy Dajotoy (helger). Emelie Eriksson jobbar nu heltid som
simlärare och en viss tid på kansliet och Anne Väisänen halvtid.
För att få en smidig övergång och inskolning av de nya lärarna utan att det behöver påverka
grupperna så har man en tid jobbat dubbelt, en van simlärare med en ny. Allting har fallit väl
på plats och i och med flera lärare så har man kunnat utöka verksamheten med 4 grupper på
helgerna.
Alla simlärare har haft utbildning tillsammans med Lena Andersson Stenqvist som är
ansvarig för barnfrågor och baby- och minisim på Svenska simförbundet.
Vi har gått igenom grupperna och en hel del förändringar har gjorts.
Klubbens mål för simskoleverksamheten är bla:
• att erbjuda verksamhet i vatten för alla åldrar med barn. Att kunna tillgodose barns
och ungdomars behov av vattenverksamhet och simkunnighet.
• professionell verksamhet med välutbildade lärare.
• ge simkunniga barn utökade simmöjligheter för att så småningom eventuellt ägna sig
åt simning i våra träningsgrupper.
Vår verksamhet har ungefär sett ut som följer:
• Simlekskola för 2-4 åringar och 4-6 åringar.
Pingviner, Sälar, Sjöstjärnor, Sjöhästar, Bläckfiskar
• Simskola för barn 5 år och uppåt. Tumlare, Hajar, Delfiner
• 6-årsverksamhet simskola
• Simskola för vuxna
En kursomgång av simlekskola innefattar c:a tio gånger så de kurserna genomförs 4 gånger
per år, simskola tre gånger per år och till sist 6-års fem gånger per år.
Antal deltagare under respektive år

7

Aktivitet

2003

Babysim inkl. 1-2 år

2002

2001

2000

1999

1998

---

---

---

286

375

224

Simlekskola 2-4 år

113

138

173

133

153

224

Simlekskola 4-6 år

580

549

479

648

731

568

Simskola för barn

1257

1335

1619

1267

1211

1162

255

474

406

270

268

173

60

98

72

128

90

80

2264

2594

2749

2750

2828

2431

Simskola fortsättning
(simborgare-02, 6-års-03)
Vuxensimskola och
vattengymnastik
Totalt antal
kursdeltagare

Sim- och idrottssektionen
2003 blev åter ett år med framgångar för klubbens tävlingssimmare. Vi blev Sveriges fjärde
bästa simklubb och femma om man räknar med alla discipliner inom Svenska Simförbundet,
trots att vi varken bedriver hopp, polo eller konstsim. Årets höjdpunkt var Josefin Lillhages
silvermedalj och nordiska rekord på 200 frisim under kortbane-EM i Dublin. Josefin blev även
under året förhandsnominerad till OS i Aten.
De mål som klubben har prestationsmässigt har vi till nästan 100 % uppfyllt under 2003.
Ca 240 simmare har deltagit i de olika grupperna under år 2003.

Internationella mästerskap 2003
Långbane-VM i Barcelona:
•

Josefin Lillhage

•

Malin Svahnström

6:a 200 frisim
6:a 4*100 frisim
6:a 4*200 frisim
7:a 4*100 medley
33:a 200 medley
6:a 4*200 frisim

Kortbane-EM i Dublin:
•

Josefin Lillhage

2:a 200 frisim
4:a 100 frisim
6:a 400 frisim
1:a 4*50 medley
2:a 4*50 frisim

•

Gabriella Fagundez

13:e 100 fjärilsim
15:e 200 fjärilsim
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17:e 50 fjärilsim
32:a 200 frisim
1:a 4*50 medley (simmade i försökslaget)
2:a 4*50 frisim (simmade i försökslaget)
EJM i Glasgow:
•

Erik Samuelsson

28:a 100 ryggsim
6:a 4*100 frisim
8:a 4*200 frisim

Svenska mästare 2003
Svenska mästare i kort bana:
•

Josefin Lillhage

200 frisim, 400 frisim

•

Johannes Nordenstam

200 fjärilsim,

•

Lagkapp Damer

4*100 frisim

Gabriella Fagundez, Josefin Lillhage, Denise Helgesson, Therese Mattsson

Svenska mästare i lång bana:
•

Josefin Lillhage

200 frisim, 400 frisim

•

Sara Nordenstam

200 medley, 400 medley

•

Lagkapp Damer

4*100 frisim

Denise Helgesson, Josefin Lillhage, Gabriella Fagundez, Malin Svahnström

•

Lagkapp Damer

4*200 frisim

Malin Svahnström, Josefin Lillhage, Denise Helgesson, Gabriella Fagundez

Svenska juniormästare i kort bana:
•

Gabriella Fagundez

200 frisim, 100 fjärilsim, 50 frisim, 100 frisim

•

Lagkapp, Damer

4*200 frisim

Therese Mattsson, Elin Ericson, Gabriella Fagundez, Linn Bergman

Svenska juniormästare i lång bana:
•

Gabriella Fagundez

50 frisim, 50 fjärilsim, 100 fjärilsim

Svenska ungdomsmästare i kort bana:
•

Charlie Garding

1500 frisim

Svenska ungdomsmästare i lång bana:
•

Mattias Giertz

200 fjärilsim

•

Lagkapp Pojkar 14 år oy

4*100 frisim (Sum-Sim rekord)

Charlie Garding, Johan Cederlöf, Jonatan Bratel, Oscar Bjurbäck-Gustavsson

•

Lagkapp Pojkar 14 år oy

4*200 frisim (Sum-Sim rekord)

Charlie Garding, Johan Cederlöf, Jonatan Bratel, Oscar Bjurbäck-Gustavsson

SVENSKA REKORD 2003
•

Josefin Lillhage

200 frisim 1.55.57 (kort)
4*50 frisim 1.37.68 (kort)
200 frisim 1.59.28 (lång)
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•

Sara Nordenstam

200 bröstsim 2.14.77 (yards)*
400 medley 4.15.93 (yards)*

* Svenska rekord i yardsbassäng är inofficiella.
SVENSKA JUNIORREKORD 2003
•

Gabriella Fagundez
50 fjärilsim 27.50 (lång)

200 frisim 1.59.06 (kort)

MEDALJER VID MÄSTERSKAP 2003
Väsby SS har deltagit återigen framgångsrikt vid årets mästerskapstävlingar i riket och i
distriktet. Förutom alla medaljer är det glädjande att vi på samtliga mästerskap lyckades
uppfylla föreningens mål gällande såväl medaljer som klubbplacering. Det enda resultatmål
vi inte lyckades uppfylla var antalet individuella deltagare på junior-SM, nio mot uppsatta tio.
Av nedanstående tabell framgår medaljskörden och placering i klubbtävlingen.
Guld

Silver

Brons

Slutplacering

•

SM kortbana

4

5

5

4

•

SM långbana

6

4

1

4

•

JSM kortbana

5

3

3

4

•

JSM långbana

3

4

1

3

•

SUM-SIM kortbana

1

3

1

9

•

SUM-SIM långbana

2

1

1
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MÄSTERSKAPSPOÄNG 2003
Totalt för alla fyra disciplinerna simning, hopp, konstsim och polo (simning inom parentes).
1

SK Neptun

6 315,5

(4 987,5)

poäng

2

LASS

5 981,5

(5 723,5)

poäng

3

Malmö KK

5 453

(4 791)

poäng

4

Polisens IF

3 443

(1 210)

poäng

5

Väsby SS

3 208

(3 208)

poäng

ÖVRIGT
Malin Svahnström (UCLA), Anders Jönsson (Hawaii) och Sara Nordenstam (SMU) har
under hela året studerat i USA.
Gabriella Fagundez, Josefin Lillhage och Malin Svahnström har representerat Sverige
som simmare i seniorlandslaget.
Erik Samuelsson har representerat Sverige som simmare i juniorlandslaget.
Pär Gabrielsson har representerat Sverige i seniorlandslaget.
Jozef Michlewicz och Ulrika Sandmark har representerat Sverige som ledare i
juniorlandslaget.
Till slut ett stort tack till alla tränare som gjorde ett jättearbete år 2003.
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Triathlonsektionen
Träning
Regelbundna tränarledda sim- och löpträningar har bedrivits under året. Under sommaren
har simträningen hållits i Mälaren i anslutning till Kairobadet. Flera kortare träningstävlingar
såsom supersprinten i Kairo och 20km tempo på cykel runt Fysingen har arrangerats ett
flertal gånger.
Tävling
Vi arrangerade i maj Väsby Duathlon för andra gången. Tävlingen lockade ett 70-tal tävlande
allt från motion till elit och gammal som ung. Sektionen ansökte om att få arrangera SM i
duathlon 2004 men tävlingen gick till Uppsala.
Tävlingsresultaten har under säsongen varit goda.Väsby SS triathlon tog Dam junior silver
och Herr junior brons under Stafett SM i Norrtälje. Det var närmare 90% uppslutning av
sektionens medlemmar under SM helgen. Med hela 8 lag i stafetten var sektionen starkt
representerad både på och utanför tävlingsbanan. Johan Nyberg tog hem Herr junior brons i
duathlon som gick i Uppsala.
I våras var Endre Barat och tävlade i Ironman Malaysia där han lyckades med bravaden att
kvala in till de årliga mästerskapen på Hawaii. Väl på plats på Hawaii slog han klubb- och
personrekord.
Tävlingsreultat internationellt
Tävling
Ironman Malaysia H25-29
Ironman Hawaii H30-34
NM Damer U23

Deltagare
Endre Barat
Endre Barat
Carina Höglund

Placering
4
130
2

Tävling
SM Sprint Herrar juniorer
SM Sprint Damer seniorer
SM sprint stafett Herrar seniorer
SM sprint stafett Damer seniorer
SM sprint stafett herr junior
SM sprint stafett dam junior
SM sprint stafett herr masters

Deltagare
Dan Rosenqvist
Carina Höglund
E.Barat,M.Nyberg,R.Wallgren
C.Höglund,L.Ylitalo,M.Höglund
D.Rosenqvist,J.Nyberg,F.Brantsved
E.Svedlund,S.Ryrfeldt,N.Remmo
M.Holmgren,M.Sundström,U.Nilsson

Placering
11
6
13
9
3
2
12

SM olympisk damer
SM olympisk masters herrar 35

Carina Höglund
Joachim Petersson

SM långdistans masters herr 40

H.Sporrevik
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SM Duathlon herrar
SM Duathlon herr juniorer
SM Duathlon lag herr junior

Magnus Nyberg
Johan Nyberg
J Nyberg,F Brandtsved, D Rosenqvist

11
3
1

Svenska Mästerskap

5
3

Kanotsektionen

11

Kanotsektionen har en, helt överskuggande, uppgift – att arrangera Drakbåtsfestivalen. I år
var det andra gången tävlingen ägde rum. Startfältet var ungefär lika stort som premiäråret
2002. Vi hade också tur med vädret vilket gjorde att publiktillströmningen blev hygglig.
Tillsammans med vår medarrangör, Kanotklubben Glid, genomfördes tävlingsdagens
aktiviteter på ett föredömligt sätt.
Till start kom nitton ekipage varav ett, vi skall inte nämna vilket, kapsejsade redan innan de
lämnat startbryggan. Ett da capo alltså på vad samma lag lyckades med 2002.
En spännande match i matchen blev den mellan kommunpolitikerna. I försöksheatet
besegrade Majoriteten – med klar marginal – Oppositionen. I semifinalen hamnade lagen i
olika heat. Oppositionen fick en bekväm resa och tog sig till final och slutligen en hedrande
tredjeplats. För Majoriteten gick det sämre, utslagna i sitt semifinalheat men med en bättre
tid än Oppositionen. Så kan det gå i Drakrodden.
Huvudmatchen gick mellan fjolårsvinnarna och storfavoriterna Fürst é Först, och
rookiegänget Team Ägget om vilka vi visste väldigt lite. Men som dom paddlade! – bra i
försöken, bättre i semi och allra bäst i finalen. Fürst är Först föll på sitt övermod. I semifinalen
hade de tävlingens överlägset bästa tid och trodde väl att finalen redan var körd. Så kan det
gå i Drakrodden.

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 därigenom bidra till olika
ändamål som främjar klubbens verksamhet. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till ca 100
stycken.
Sektionens intäkter kommer främst från:
•
•
•
•
•

Försäljning av simmateriel
Cafeteriaverksamhet vid hemmatävlingar
Lottförsäljning
Loppmarknader
Medlemsavgifter

Under 2003 har lotterier endast bedrivits under klubbens egna tävlingsdagar. Detta beror på
den nya lotterikioskens konstruktion nere i centrum. Sektionen har heller inte kunnat ha
någon loppmarknad då vi anmälde oss för sent.
Föräldrasektionen deltog i ”Vårruset” med 12 mammor (ej kostnad för klubben).
Sektionens ekonomi har lagts under huvudklubben och vi redovisar inkomsterna per enhet.
Vi inventerar simshopen inför varje bokslut och vid behov.
Supporter- och föräldrasektionen vill tacka sponsorer som välvilligt skänkt vinster till våra
lotterier. Tack även till föräldrar som hjälper till med arbetet vid försäljning i simhallen samt
vid lotteriveckor och loppmarknader.

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.
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Väsby SS skall utbilda ledare och tränare som särskilt tar hänsyn till dessa ungdomars
intresse och behov.
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 AB. Under 2001 tillkom
kiosken vid Kairobadet och under 2002 har Väsby SS ansvarat för Kairobadet som helhet.
År 2003 övertog vi även ansvaret för Kairo Fest & Konferens, vilket orsakade oss en del
initiala kostnader, annonsering, profilering o dyl. Bolaget gjorde därför en mindre förlust
under 2003.

Slutord
Idrottsligt var 2003 ett mycket bra år. Josefin Lillhages silvermedalj på 200m frisim på EM
och sjätteplats på VM var mycket välförtjänt och bådar gått inför framtiden. På nationell nivå
uppnådde vi nästan alla de mål vi satt upp med bl.a. tio SM-guld och åtta JSM-guld. Våra
ungdomssimmare visar också en bra utveckling och vi uppfyller nu våra mål på SUM-sim.
Våra triathleter fortsätter även de att skörda framgångar.
På simskolesidan har en nedgång av antalet kursdeltagare märkts, framför allt p.g.a.
personalbrist. Under hösten startades ett rekryteringsarbete och flera nya simlärare
rekryterades, varav några som behöver utbildas innan de kan ta egna grupper.
Ett förändringsarbete har även startats för att på ett bättre sätt integrera bredd- och
elitidrottsverksamheterna. Ett av syftena med det är att se till att rekryteringen till våra
träningsgrupper säkerställs.
Det ekonomiska utfallet för 2003 var bättre än budgeterat, ett överskott på ca 117 000 kr.
Fortsatt är dock det egna kapitalet lägre än det mål styrelsen satt upp, ett belopp som
motsvarar sex månaders lönekostnader f.n. ca 1 miljon kronor. Vi har vid utgången av 2003
ungefär en tredjedel av den summan.
Den ekonomiska utvecklingen under årens lopp framgår av nedanstående diagram:
Väsby SS omsättning 1980-2003
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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, personalen 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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