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Efter sommarens tävlingar och välbehövliga vila för alla 
våra simmare och ledare så börjar säsongen med sorg. Mitt 
i planeringen av vårt kommande 10-års jubileum Svenska 
simspelen så fick jag beskedet en fredag i augusti att Pär 
Gabrielsson har gått bort. Det hände när han var på resa 
i Oslo. Samtalet kom när jag var på väg hem från jobbet 
och den kvällen blev inte som andra kvällar. Många tankar 
började cirkla i huvudet vad händer nu, och vad gör vi nu?
Detta besked är det ingen som vill ha. Få veta att ens 
klubbdirektör och ledare för klubben i många år inte läng-
re finns med oss så läggs fokus automatiskt på andra bitar 
än det dagliga arbetet. 

Livet i föreningen måste dock 
gå vidare.

Sakteliga kommer vi igång med höstens arbete och plane-
ring för våra egna arrangemang samt de andra tävlingar 
som våra simmare ska på. Vårt första arrangemang var 
Arena cup. Det är en populär tävling med många starter. 
Det stora arrangemanget i höst är Svenska Simspelen som 
planeras till 24-25/11. Det är tio år sedan Pär återupptog 
denna tävling och det är sorgligt att Pär inte kan vara med 
på detta 10-års jubileum. 

Årets tävling kommer att återblicka till premiär året då 
vi under finalpassen hade mottagning för våra sponsorer 
och gäster i VIP rummet. Det kommer vi ha i år igen.  Vi 
har ett fint och snabbt startfält med simmare på världsnivå 
som vi med glädje kommer kunna se i årets finaler.

Under hösten har vi utökat vårt samarbete med olika spon-
sorer och det är med glädje och tacksamhet som vi välkom-
nar Serneke för ett längre samarbete. De är vår nya spon-
sor på våra tävlingssimmares badmössor. 

Detta nummer av Aqua kommer till stor del handla om Pär 
och hans arbete i föreningen genom åren samt om 10-års 
jubileet Svenska Simspelen. 

För att kunna driva arbetet vidare i föreningen så tar jag  
med mig några ord som en mycket klok man har sagt, 

”för att lyckas måste du omge dig 
med rätt personer”, 

citerat av Pär Gabrielsson. 

Det tycker jag att jag har 
så nu kör vi på, 

Anga La Banga Väsby, go Väsby!
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SORG OCH GLÄDJE. 

Jag önskar er alla 
en God Jul och 
ett Gott Nytt År!
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Första gången jag mötte Pär var när mitt äldsta barn 
ville börja simma. Detta var typ år 1980. Hela vår 
familj var nere i den övertältade simbassängen i Vi-
lunda. Samtidigt pågick simträning under ledning 
av en, till synes, ganska slängig yngling. Vi gick fram 
till ynglingen och frågade hur det gick till om vår då 
10-årige son ville börja simma. Svaret kom raskt. ”Får 
jag se hur han simmar?” 
Sagt och gjort. I med so-
nen i bassängen igen och 
ynglingen, som natur-
ligtvis var Pär, gav god-
känt och talade om vilken 
grupp han skulle börja i 
och när. Så sonen började 
simma och efter ett par år 
började även vår dotter 
simma i klubben.

Med två simmande barn 
så kom som ett brev på 
posten (på den tiden) en 
förfrågan om att ingå i 
styrelsen som jag accep-
terade. Styrelsen på den 
här tiden drog inte alltid 
jämnt med huvudträna-
ren Pär för Pär ville myck-
et mer än styrelsen skulle 
man väl kunna säga utan 
att överdriva. Jag tyckte 
att Pär var synnerligen 
kompetent och drivande 
men inte alltid så dip-
lomatisk med styrelsen 
vilket ledde till ständiga 
konflikter mellan Pär och 
tongivande i styrelsen.

Det var några turbulenta år som ledde till att Pär 
slutade i klubben och det blev än mer turbulent. Så 
kunde vi inte ha det tyckte jag och flera med mig. 
Så jag kontaktade Pär och frågade honom om han 
kunde tänka sig att komma tillbaka till klubben och 
vara med att utveckla klubben till något bättre. Med 
Pärs hjälp fick vi fram ett handlingsprogram för att 
utveckla Väsby Simsällskap. Handlingsprogrammet 
godkändes så småningom av styrelsen och förelades 

Epoken 
Pär Gabrielsson 

är till ända
vid ett föreningsmöte som också godkände planen. 
Nu påbörjades min resa med Pär på allvar. I stort sett 
hela styrelsen avgick och nya kom in, som ville det 
handlingsplanen sade. Jag blev ordförande och hade 
sedan ett fantastiskt utvecklande samarbete med Pär 
där han stod för simsportkunnande och kreativitet 
och jag för att manövrera de resurser som behövdes. 

Även om jag inte kan säga 
att vi kom varandra nära 
så hade vi ett nära och ut-
vecklande samarbete för 
klubbens bästa.

Resten är klubbhisto-
ria. Med Pär som pri-
mus motor utvecklades 
Väsby Simsällskap på 
ett anmärkningsvärt 
sätt. Kanske på ett unikt 
sätt. På 10 år utvecklades 
Väsby SS från nära noll 
i simmarsverige till en 
elitklubb med svenska 
mästare på rad. Utan Pär 
hade aldrig detta gått. Pär 
har gjort en enastående 
insats för Väsby SS och 
simidrotten i Sverige. 
Själv lämnade jag över till 
andra krafter efter drygt 
10 utvecklande år och har 
sedan andra halvan av 
nittiotalet bara haft spo-
radiska kontakter med 
Pär. Pär fortsatte emel-
lertid oförtrutet mot nya 
framgångar. 

Pärs betydelse för Väsby Simsällskap kan inte över-
skattas och tragiken blir stor över att Pär drabbades 
av en så svår sjukdom. Pär hade förtjänat en bättre 
avslutning av sin idrottsliga karriär.

Tack Pär för många fina år tillsammans under 80- och 
90-talen! En epok i Väsby Simsällskaps historia är nu 
definitivt slut.

Bengt Lundell
Hedersordförande i Väsby Simsällskap



Simlandslagets förbundskapten 
Ulrika Sandmark letar efter orden.

Hur beskriver man det tomrum 
som uppstår när ens stora kärlek 
hastigt avlider på ett hotellrum 
under en tränarkonferens? Finns 
det ens några ord som är starka 
nog?

– Häromdagen var alla inspelade 
meddelanden från Pär som jag 
hade i mobilen borta. Då fick jag 
panik.

DN har träffat Ulrika Sandmark 
drygt två månader efter att hen-
nes sambo, den tidigare landslag-
stränaren Pär Gabrielsson, avled.

Det blev ett samtal om sorg, men 
också om vägen vidare.
I simvärlden var han känd som tränaren och ledaren som 
såg alla, och som alltid hade tid att lyssna.

För simlandslagets förbundskapten Ulrika Sandmark var 
Pär Gabrielsson så mycket mer.

Han var hennes bollplank och den som utmanade henne 
att våga lite mer, men framför allt var han hennes livs kär-
lek och bästa vän.

– Vi älskade båda simning och pratade ständigt om saker 
och ting vi tyckte borde utvecklas, berättar Ulrika Sand-
mark.

– Pär var totalt prestigelös, och varje gång jag tvekade in-
för ett uppdrag, som till exempel när jag fick frågan om jag 
ville bli förbundskapten, var det alltid han som pushade 
mig och sa att det är klart du ska tacka ja. Du klarar allt. 
Hans stöd kunde jag alltid räkna med.

– När han dog var vi i Norge eftersom jag föreläste på en 
tränarkonferens där. Efter första föreläsningen kom jag 
upp till honom på hotellrummet och han frågade hur det 
hade gått. Jag var inte alls nöjd och sa att det inte hade 
blivit bra, och att jag hade stakat mig.

– Då tittade Pär på mig och sa ”Jag är säker på att det gick 
bra, du är alltid så duktig”.

Det var sista gången som de pratade med varandra.

När Ulrika kom tillbaka till hotellrummet nästa gång var 
Pär död.

”Att höra sådana saker betyder allt 
för mig. Det är så jag vill att hans 
minne ska leva vidare 

Ulrika Sandmark 
om sorgen: 
Jag fick panik 
när hans röst 
var borta.

Artikel från Dagens Nyheter 16 november 2018
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Utöver SM-medaljerna står biljetterna till årets sista inter-
nationella mästerskap kortbane-VM på spel.

Här hos sin simfamilj landar hon mjukt.

– Jag började jobba direkt efter Pärs död. För mig kändes 
det rätt. Han kommer ju inte tillbaka för att jag sitter hem-
ma och tycker synd om mig själv, berättar Ulrika.

– Den värme och omtanke som jag har mötts av från sim-
mare och tränare har betytt otroligt mycket. Den ger mig 
kraft.

Hennes ögon blänker och snart syns tårar på hennes kind. 
Hon sitter tyst en stund innan hon fortsätter:

– För att inte tala om när Pärs gamla simmare hör av sig 
och berättar om allt han har betytt för dem. Att höra så-
dana saker betyder allt för mig. Det är så jag vill att hans 
minne ska leva vidare.

Ulrika Sandmark och Pär Gabrielssons vägar korsades på 
90-talet. Ulrika var då tränare i Järfälla men värvades av 
Pär till hans klubb Väsby simsällskap.

– Han gjorde direkt klart att jag inte var en ”tjejtränare” 
som bara skulle träna tjejerna, utan jag var tränare för alla. 
Det var viktigt, och det brukar jag ofta berätta om när jag 
nu är ute och håller föredrag.

Pär var utbildad lärare, och det var också han som upp-
muntrade Ulrika att läsa till lärare. Något som gjorde att 
bådas ledarskap vilade på en pedagogisk grund.

Åren gick och med tiden utvecklades deras samarbete ock-
så till en kärleksrelation.

Under Pär Gabrielssons ledning var Väsby simsällskap väl-
digt framgångsrikt. 

Han coachade bland annat OS-simmare som Josefin Lill-
hage och Petra Granlund. 

I mitten på 90-talet var Pär under några år förbundskapten 
för juniorlandslaget, och på 2000-talet var han ofta med 
som landslagstränare vid olika seniormästerskap. Bland 
annat var han med i ledarstaben vid tre OS – 2000, 2004 
och 2008.

När Ulrika i Rio 2016 för första gången som förbundskap-
ten fick uppleva ett svenskt OS-guld när Sarah Sjöström 
vann 100 meter fjärilsim, konstaterade Pär att hon äntligen 
hade kvitterat i familjekampen.

– Han var ju med i Sydney när Lars Frölander vann sitt OS-
guld, säger Ulrika Sandmark och ler.

– Så OS-guldet imponerade inte så mycket på honom, dä-
remot gjorde våra insatser i VM i Kazan 2015 (fem svenska 
medaljer) det. Då skickade han så fina mess.

2014 förändrades både Pärs och Ulrikas liv när de fick be-
skedet att Pär hade Parkinsons sjukdom. 

Under några år valde Pär att hålla det hemligt, han ville 
slippa frågor om hur han mådde, men 2016 informerades 
även de utanför den närmsta kretsen om Pärs sjukdom.

– 2017 fick vi en ny läkare – som tur väl var. Han gav oss be-
skedet att det var PSP (en form av parkinsonism men med 
andra symptom och annat sjukdomsförlopp än parkinson) 
som Pär hade.
– Det är en ovanlig sjukdom som sätter sig på balansen. 
Han hade inga fallreflexer bakåt, och synförändringar 
gjorde att han inte kunde titta upp eller ner.

Pär Gabrielsson var ledare och tränare under OS 1996 i Atlanta, 
2000 i Sydney, OS 2004 i Aten och OS 2008 i Beijing. Sista augusti 
i år avled han, 61 år gammal.
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Sjukdomen gjorde att Pär trillade ofta, och Ulrika var stän-
digt på helspänn.

– Riktigt hur mycket var jag inte medveten om, men här-
omdagen var Pärs ena bror hemma oss mig för att hjälpa 
mig och plötsligt hördes en duns. Utan att jag tänkte på 
det reagerade min kropp direkt. Då insåg jag att jag under 
en längre tid ständigt måste ha gått och lyssnat efter den 
där dunsen.

– Det är en ovanlig sjukdom som sätter sig på balansen. 

”Han hade inga fallreflexer 
bakåt, och synförändringar 
gjorde att han inte kunde titta 
upp eller ner.
På samma sätt hade Ulrika omedvetet förberett sig för att 
ett av Pärs fall skulle sluta så olyckligt att det tog hans liv.

Men den där dagen i norska Sandvika var det Pärs hjärta 
som till slut gav upp. Han blev 61 år gammal.

Mitt i allt kaos – såväl känslomässigt som praktiskt – som 
uppstod när Ulrika hittade Pär död på hotellrummet fanns 
även där mjuka simfamnar att falla i.

I flera år har det svenska och norska simförbundet haft ett 
samarbete, och flera av de tränare och ledare som fanns på 
plats för konferensen var vänner till Ulrika.

– I samband med Swim Open i Stockholm brukade Pär och 
jag bjuda hem de norska ledarna på middag, så de kände 
oss båda. Någon av dem fanns hela tiden vid min sida un-
der de där första timmarna. 

– Och när jag ringde Pärs yngsta bror och berättade vad 
som hade hänt sa han direkt att vi kommer och hämtar dig. 
Jag försökte säga att det var onödigt, men han och hans fru 
körde hela vägen dit. Med viss distans kan jag säga att det 
var tur för jag hade aldrig klarat av att ta mig hem på egen 
hand. Jag var chockad, och kunde inte riktigt greppa vad 
som hade hänt. 

”Jag har inte riktigt kommit dit 
hän än att jag i första hand 
tänker på alla fantastiska saker 
som vi upplevde tillsammans 
Pärs begravning i slutet av september blev en hyllning av 
hans liv.

Ulrika lade både själ och hjärta i planeringen inför den för 
att mannen hon älskade skulle få ett värdigt farväl. 
Kyrkan var smyckad med de finaste av blommor, och mu-
siken noga utvald.

– I hans kista lade jag ner hans två tidtagarur, hans OS-
ackrediteringar och hans inträdeskort till Vilundabadet, 
berättar Ulrika.

– När de spelade Pugh Rogefeldts ”Här kommer natten” 
lös plötsligt solen in så fint över blommorna på kistorna. 
Den lös varken före eller efter utan bara just den stunden.

Vi sitter i ett av tränarrummen inte långt från SM-bassäng-
en. Tårar av sorg har blandats med skratt när vi har pratat 
om glada minnen under den dryga timme som vi har sam-
talat.

I bilen utanför Eriksdalsbadet väntar hunden Diezel, och 
nu är det dags för hans lunchpromenad. 

Pär köpte Diezel 2012 – samma år som Ulrika blev för-
bundskapten – och den svarta schäfern var både Ulrikas 
och Pärs ögonsten.

– Han är ordentligt bortskämd, säger Ulrika och skrattar.

I de mörkaste stunderna efter Pärs död har Diezel varit en 
räddning. Han håller matte sysselsatt och ser till att hon 
kommer ut i naturen.

– Jag inser att jag har flera steg kvar i sorgearbetet. Fortfa-
rande tänker jag lite för mycket på de sista tuffa åren. Jag 
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har inte riktigt kommit dit hän än att jag i första hand tän-
ker på alla fantastiska saker som vi upplevde tillsammans.

– Och det är fortfarande en massa praktiska saker som ska 
ordnas. Varje gång som det kommer ett brev till Pär Gab-
rielssons dödsbo är det skitjobbigt att läsa den frasen.

För att minnas alla glada ögonblick har Ulrika gjort i ord-
ning en bok där människor som Pär berörde under sitt liv 
har skrivit om honom.

Ulrika har också inrättat en fond som ska dela ut ett sti-
pendium till en ledare som delar Pärs vision att inget är 
omöjligt.

– Jag vill inte att han bara ska glömmas bort, och därför 
kändes det här med en fond som en bra idé.

Ett mästerskap återstår innan simsäsongen tar lite paus, 
men kortbane-VM i all ära, det är nästa års långbane-VM i 
Sydkorea som är det stora och viktiga målet.

Det är i det mästerskapet som Sandmarks landslagssim-
mare ska visa att de vill till OS 2020.

– Min förhoppning är att vi till VM nästa år ska ha 16 sim-
mare med oss.

”Där hör man hans röst och 
han såg så glad och stark ut på 
bilderna. Det gjorde mig glad 

Sedan ett år tillbaka är Ulrika både förbundskapten och 
sportchef.

– Det innebär naturligtvis att det är jättemycket att göra, 
och jag vet inte om det är hållbart i längden. Men just nu 
fungerar det bra.

Pärs bröder är en fortsatt viktig del av Ulrikas liv, precis 
som hans mamma.

– Hon bor i samma hus som jag, så jag tittar till henne. Hon 
är en riktig krutgumma.

Diezel vill egentligen gärna fortsätta att titta på änderna 
som simmar omkring i vattnet vid vårt promenadstråk, 
men jobbet kallar på Ulrika.

Den 54-åriga förbundskaptenen har börjat ta de första ste-
gen mot ett liv utan Pär.

Ett annat liv – men ett liv som kan bli bra, rikt och glädje-
fyllt trots den sorgkant som alltid kommer att finnas.

Man måste bara låta det få ta lite tid, och våga be om hjälp.

Som när ett byte av mobiloperatör gjorde att alla de inspe-
lade meddelandena från Pär, som Ulrika så omsorgsfullt 
sparat och gång på gång lyssnat på efter hans död, för-
svann.

Då vände hon sig till den speciella Facebook-grupp som 
bildades efter Pärs död och frågade om någon där hade en 
inspelning där hans röst hördes.

– Då fick jag snabbt en inspelning där Pär som ”bestraff-
ning” efter att ha sagt en svordom får göra tio armhävning-
ar. Där hör man hans röst och han såg så glad och stark ut 
på bilderna. Det gjorde mig glad.

Malin Fransson malin.fransson@dn.se
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SIMSKOLAN  SOM 
GER RESULTAT
Vattenvana är grunden för god simfärdighet, 

och målet är att genom lek lära känna vattnets olika egenskaper. 
Detta är nödvändigt för att utveckla en bra simteknik.

Väsby Simsällskaps simundervining är cer-
tifierad och bygger på Svenska Simförbun-
dets pedagogik ”En svensk simlinje”. 

I simskolan börjar man med övningar som 
ger god vattenvana. 
Det är grunden för att man ska kunna lära 
sig de olika simsätten. 

Varje barn får sedan möjligheten att 
utvecklas i sin egen takt för att bli en trygg 
och duktig simmare. 

Våra simlärare är utbildade enligt de krav 
som Svenska Simförbundet och Svenska 
Livräddningssällskapet ställer. 
I dessa ingår även utbildning i hjärt/lung-
räddning. 

Undervisningen bedrivs i nya Vilundabadets 
övnings-bassänger varav en är specialbyggd 
för simundervisning med höj- och sänkbar 
botten. 

Vattentemperatur är 32̊. 
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Ansvarig
för simskolan är 
Josefin Lillhage

SPÄCKHUGGARE
DIPLOMDIPLOM
SPÄCKHUGGARE

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Baddaren Blå
˚Baddaren Gul 
˚Bläckfisken
˚Silverpingvinen
˚Guldpingvinen

SIMSÄTTMÄRKEN

˚Ryggsim 10 meter 
˚Crawl 10 meter
˚Bröstsim 10 meter

˚Livbojen Blå
˚Livbojen Röd 

Väsby Simsällskap 
i samarbete med

DIPLOM
BADDARE

 

DIPLOM
BADDARE

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Baddaren blå
˚Baddaren Gul 
˚Sköldpaddan
˚Silverpingvinen

GULDPINGVIN
DIPLOMDIPLOM
GULDPINGVIN

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Baddaren blå
˚Baddaren Gul 
˚Sköldpaddan
˚Silverpingvinen
˚GULDpingvinen

SIMSÄTTMÄRKEN

˚Ryggsim 10 meter 
˚Crawl 10 meter
˚Bröstsim 10 meter
˚Fjärilsim 10 meter

˚Livbojen Blå
˚Livbojen Röd 

HAJEN
 

DIPLOMDIPLOM
HAJEN

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Guldpingvinen
˚Silverfisken 
˚Guldfisken
˚Järnmärket
˚Bronsmärket 
˚Hajen Brons
˚Hajen Silver
˚Hajen Guld
˚Simborgarmärket
˚Vattenprovet

˚Livbojen Blå
˚Livbojen Röd 

SKÖLDPADDA
DIPLOMDIPLOM
SKÖLDPADDA

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Baddaren blå
˚Baddaren Gul 
˚Sköldpaddan
˚Silverpingvinen

 

DIPLOM
MINISIM
DIPLOM
MINISIM

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Baddaren blå
˚Baddaren Gul 

 

SILVERPINGVIN
DIPLOMDIPLOM
SILVERPINGVIN

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Baddaren blå
˚Baddaren Gul 
˚Sköldpaddan
˚Silverpingvinen
˚GULDpingvinen

SIMSÄTTMÄRKEN

˚Ryggsim 10 meter 
˚Crawl 10 meter
˚Bröstsim 10 meter
˚Fjärilsim 10 meter

KROKODILEN
DIPLOMDIPLOM
KROKODILEN

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Sköldpaddan
˚Silverpingvinen 
˚Guldpingvinen
˚Silverfisken
˚Guldfisken 

SIMSÄTTMÄRKEN

˚Ryggsim 10 meter 
˚Crawl 10 meter
˚Bröstsim 10 meter
˚Fjärilsim 10 meter

MANET
DIPLOMDIPLOM
MANET

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Baddaren blå
˚Baddaren Gul 
˚Baddaren Grön 
˚Sköldpaddan
˚Silverpingvinen
˚Guldpingvin 

 

SIMSÄTTMÄRKEN

˚Ryggsim 10 meter 
˚Crawl 10 meter
˚Bröstsim 10 meter

BABYSIM
DIPLOMDIPLOM
BABYSIM

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMLÄRARE

FISKEN
DIPLOMDIPLOM
FISKEN

TILL

FÖR DELTAGANDE I VÄSBY SS SIMSKOLA

SIMMÄRKEN JAG TAGIT

SIMLÄRARE

˚Guldpingvinen
˚Silverfisken 
˚Guldfisken

˚Livbojen Blå
˚Livbojen Röd 

Anmälan till simskolan görs via länk på 
Väsby Simsällskaps hemsida www.vss.se
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Väsby Simsällskap har bedrivit sim-
skola sedan 1993. Vår uppgift är att till-
godose främst barns och ungdomars 
behov av vattenverksamhet och sim-
ning, samt att under lekfulla former 
utveckla deras vattenvana och simkun-
nighet. 1996 tog Väsby Simsällskap 
över ansvaret för driften av Väsbyba-
det.  Simskoleverksamheten i klubben 
utvecklades till att omfatta ett i prin-
cip komplett utbud av vattenverksam-
het för barn och ungdomar.  
 
Under hösten 2009 flyttade verksam-
heten över till det nybyggda Vilunda-
badets två undervisningsbassänger. 
På vardags eftermiddagar, kvällar och 
helger bedrivs simskoleverksamhet ef-
ter Väsby Simsällskaps simskolestruk-
tur. 
 
Från och med hösten 2012 är Väsby 
simsällskap en certifierad simskola. 
Detta innebär att vi arbetar efter 
Svenska simförbundets riktlinjer en 
svensk simlinje. Certifieringen inne-
bär att kvalitets kriterier är uppfyllda 

vad det gäller att antalet barn/ledare 
ska vara max 6 st, ledarnas utbildnings 
nivå och att det finns en tydlig röd tråd 
i verksamheten. Verksamheten ska 
kontinuerligt utvärderas för att kunna 
utvecklas och det ska finnas tydliga 
mål och kriterier för de olika grupper-
na som följer svenska Simförbundets 
simlinje. I simlinjen tränar vi på alla 
simsätt, Ryggsim, Crawl, Bröstsim och 
Fjärilsim.
 
Nivåerna i simskolan är fördelade om 
3 nivåer Vattenvana, där babysim och 

minisim ingår. I Simlekskola så är det 
grupperna baddaren och sköldpaddan.  
Simskolan är från gruppen pingvinen 
silver till hajen som är sista nivån i 
simskolan. När man klarat sista nivån 
i simskolan kommer man att erbjudas 
att gå i Teknikskola, träna mot tävling 
– Superhajen eller träna mot inte täv-
ling Simteknik.   
 
Vi bedriver simskola under hela året 
förutom två veckor under jul, v 52 och 
1 och under sommarlovet då det är le-
digt. 

Simskolan har 3 perioder på ett år och 
en intensivomgång. Varje period är11 
veckor och lektionerna varierar från 
30-45 minuter beroende på nivå av 
grupp. Vid sista lektionstillfället då 
det är avslutning, har barnen uppvis-
ning för föräldrar samt att de får di-
plom. Vi har 80 olika grupper i veckan 
och det är ca 900 barn i vår simskola 
per vecka. 

Marie Sparrman
Verksamhetschef  Väsby Simsällskap
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Om någon av eleverna uppnår målet under simsko-
lans gång behöver de inte komma tillbaka. Målet 
med simskolan är att uppnå 100% simkunnighet 
när eleverna avslutar årskurs  5. Just nu ligger sim-
kunnigheten i kommunen på 85 %.Vårt simmärke 
Vattenprovet har funnits sedan 2004 och motsvarar 
den nordiska definitionen för simkunnighet. Defini-
tionen lyder enligt följande:

”Simkunnig anses den som kan 
falla  i vattnet, få huvudet under ytan 
och efter att ha tagit sig upp till ytan, 
kan simma 200 meter varav 50 meter 

i ryggläge på djupt vatten”. 

Sedan 2014 finns även simmärket Vattenprovet - 
Öppet vatten, som vill uppmuntra allmänheten att 
även testa sin simkunnighet i sjöar och hav. 

Simkunnighet är en färskvara! Det är därför viktigt 
att testa sin simkunnighet regelbundet. Att kunna 
simma är även ett kunskapskrav för årskurs 6 i sko-
lans läroplan för ämnet Idrott och hälsa. För att bli 
godkända i ämnet ska eleverna kunna simma 200 
meter varav 50 meter i ryggläge.

Varje år brukar vi arrangera olika Vattenprovsaktivi-
teter med syftet att allmänheten ska ges möjlighet 
att testa sin simkunnighet under ordnade former.

VATTENPROVET BAKGRUND
Hösten 2004 startades pilotprojektet Vattenprovet, 
ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun, 
Svenska Simförbundet och Väsby Simsällskap. Jan 
Larsson hittade på namnet och Björn Asp stod för 
formen.

Syftet var att öka simkunnigheten – inte bara i vår 
egen kommun utan i hela landet.

Hittills har 50-talet kommuner genomfört sina egna 
Vattenprov. Även namnet Vattenprovet skapades 
här i Upplands Väsby liksom formen på Vatten-
provs-märket.

Till grund för Vattenprovet ligger de nordiska sim-
förbundens och livräddningssällskapen definition 
av simkunnighet. Enligt den skall man kunna falla i 
på djupt vatten och sedan simma 200 meter varav 
50 på rygg. Det målet satte vi för årskurserna 4-5 
när kampanjen startade. 

För årskurs 3 krävdes att man klarade halva distan-
sen, vilket motsvaras av märket Bronshajen.

GENOMFÖRANDE
Alla elevers simkunnighet i årskurs 3, 4 och 5 testas 
av en gång per läsår. De elever som inte uppnår 
målet i respektive årskurs kallas till simskola. Sim-
skolan genomförs vid 10 tillfällen á 40 minuter. 

11



SKOLSIM

Det regeringen idag ser är att ”simkunnigheten är ojämn 
och det är vanligare att barn med socioekonomisk svagare 
bakgrund inte kan simma. Att lära barn simma är en vik-
tig del av kommunernas folkhälsoarbete. Skolan har ett 
ansvar för att bedriva simundervisning. Inom ämnet idrott 
och hälsa  ska eleverna för att uppnå ett godkänt betyg i 
årskurs 9 behärska olika simstilar i både mag- och ryggläge 
och även ha kunskaper om badvett.”

Att driva skolsimning 
är något som Upplands 

Väsby kommun 
har gjort under flera år 
vilket gör vår kommun 

så unik. 
Marie Sparrman

Det är viktigt att kunna simma 
och vi jämför simkunnighet med en billig livförsäkring. 
Vi har ett samarbete med Upplands Väsby Kommunen 
och Medley när det gäller att erbjuda kommunens barn 

simskola under skoltid.

Väsby kommun är unik med att erbjuda simundervisning 
för kommunens barn. Det arrangeras simskola för alla sex-
åringar samt alla i skolår 3-9. Vi som förening håller i sim-
undervisningen och Medley tillsammans med kommunen 
står för kostnader kring detta. Det som är nytt from 2018 
är att regeringen vill satsa 300 miljoner kr för avgiftsfria 
simskolor för alla förskolebarn i Sverige. Varje kommun 
kommer att tilldelas en summa som är öronmärkt till för-
skolebarnens simundervisning. 
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En av landets mest framgångsrika och mest er-

farna simtränare fyller 60 år idag - den 4 januari 

- men tar också ett steg tillbaka i Väsby simsällskap 

- klubben som han varit verksam i under 40 år.

Pär började simma i Karlstad som 10-åring, flyt-

tade därefter till Trollhättan där han fortsatte att 

simma.
1973 flyttade hans familj till Väsby och i Väsby SS 

hittade Pär sitt drömjobb som han blivit trogen i 

hela 40 år. Trots lärarutbildning och jobb som lä-

rare under ett antal år, även detta i Väsby, blev det 

just simningen som fångade hans intresse. I Väsby 

SS har han alltid kombinerat sitt arbete som träna-

re med andra arbetsområden inom klubben. Spon-

sorfrågor och arbete för att få en ordentlig bassäng 

till Väsby kommun har varit två stora områden som 

Pär med framgång jobbat med.Åren 93-95 var Pär förbundskapten för de svenska 

juniorerna. Detta jobb avlöstes av ett stort antal 

uppdrag som landslagstränare på EM och VM och 

dessutom OS 2000, 2004 och 2008.

PÄR GABRIELSSON FYLLER 60 ÅR 
OCH TAR ETT STEG TILLBAKA.2003 och 2006 röstades Pär fram som årets simi-

drottstränare i Sverige.Han har under åren varit med och sett till att ”hans 

Väsby SS” vunnit JSM vid 2 tillfällen och SM vid ett 

tillfälle.
2015 fick Pär diagnosen Parkinson. Denna sjuk-

dom, som satt sig framförallt på rösten och balan-

sen, har nu tvingat Pär att välja att lämna elitsim-

ningen i Väsby SS. Pär kommer fortsätta jobba med 

andra områden inom klubben.

Ulrika
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GRATTIS 
TILL DINA SEXTIO ÅR

Som gammal simmare finns det ju en 

del att ta av ... Något som jag tänker 

på ibland är de morgonträningar då 

vi trötta simmare med glädje lyssna-

de på Pärs prat istället för att hoppa i 

och simma. Vi fick höra en del om ti-

den som DJ och om att ”vi står vid ett 

vägskäl”... När han började komma 

till slut var det ofta någon som ställ-

de frågan ”Hur är det med hunden?” 

och så sköt vi upp ihoppandet lite till. 

Vi tyckte vi var smarta, men jag an-

tar så här i efterhand att det fanns en 

plan med det även från hans sida.

Linda Fleck (Althin), Lärare.

Genom sitt goda humör, stora kun-

skap, brinnande engagemang och 

ödmjukhet har Pär alltid funnits där 

för mig, både som simmare och trä-

nare, och för klubben. Det har varit 

många lärorika och roliga år och jag 

ser fram emot många fler! Stort grat-

tis DJ Pogo!
 
Becca

”Pär har alltid haft stora mål och vi-

sat att man kan komma långt i livet 

med sin vilja. Han har inspirerat mig 

och jag kommer alltid ha med mig 

det i framtiden.”

Andreas Fürst

PG är mycket bestämd och intensiv 

- vet vad han vill och ger sig inte för-

rän han får det. Och allt som oftast 

blir det riktigt bra! Det var en ära att 

få tillhöra VSS och träna under hans 

ledning.

Jan Karlsson
Ansvarig Business Intelligence

Jag har känt Pär sedan 1994. Jag 

kom till klubben 1999 och sedan 

dess har Pär betytt väldigt mycket för 

mig. Han har stöttat och coachat mig 

genom hela min karriär. Alltid funnits 

där och hjälpt mig både i och utanför 

bassängen.  Tack Pär! Tacksam! 

Josefin Lillhage

Bland de första mötena med dig Pär 

var uppstarten av Vattenprovet. Det 

blev ett flertal träffar med dig och 

Ullis angående Vattenprovet. Det vi-

sade sig att det blev min inkörsport i 

VSS. Det är jag tacksam för. 

Du har ett stort engagemang och 

kan få de i din omgivning att bli lika 

engagerade. Du lyckas få igenom 

drömmar och visioner som en ny 25 

meters bassäng, Svenska Simspelen 

i Vilunda badet och jag hoppas att du 

får igenom med ditt arbete en 50-m 

bassäng utomhus!

Jag ser fram emot att få ta del av ditt 

fortsatta arbete med de visioner som 

du har och att de kommer kunna ge-

nomföras. Du är en inspirationskälla!

Grattis Pär

Marie Sparrman

Pålitlig  Ärlig  Rättvis 

Genom driven  Ambitiös

Bra lyssnare  Rak  Ihärdig  

En bra chef  Löser saker 

Schäfer husse  Simtränare  

Omtyckt  Någon som alla tycker om

Pernilla Åkerberg

Mitt första möte med Pär var när Jan-

ne Larsson ringde mig en dag och sa 

”ser att du startat eget och nu vill jag 

att du gör en annons för Väsby Sim-

sällskap, men du får inget betalt”. 

  Så började mitt samarbete med Pär.

Han sprutade idéer, Aqua och Svens-

ka Simspelen. Som nybliven pensio-

när blev samarbetet ett lyft för mig. 

Hoppas på ett fortsatt samarbete.

Björn Asp

Ända från 1978, 39 år tillsammans 

med fantastiska upplevelser från alla 

världens hörn- 50 läger, 30 SM, 20 

EM, 5 VM och 2 OS. Tack Pär, det har 

varit en otrolig resa som bara gjorts 

möjlig av din oerhörda kärlek till sim-

ningen och drivkraft att göra Väsby 

SS till landets bästa klubb! Grattis på 

60 års dagen gamle vän! 

Önskar Jozef

Pär jag vill tacka för allt stöd du har 

gett mig. Det har betytt mycket för 

mig.

Anders Holmgren

Pär har genom sitt kontaktnät & pas-

sion till simningen underlättat för 

mig att kunnat leva på min idrott un-

der många år. Han har pushat mig till 

de det yttersta som bidragit till fram-

gångar som jag kommer ha glädje 

resten av mitt liv. En kul resa tillsam-

mans! Ha de toppen!!

Petra Granlund

het att utvecklas som simmare och 

människa, men även möjlighet till att 

lära känna en sån fantastisk person 

som Pär!

Sara Thydén

Pär har betytt jättemycket, han för-

söker alltid hjälpa och han finns alltid 

att prata med.

Tack för ditt stöd.

Tove Sparrman LIU, Long Island Uni-
versity NY

jag var 13 år, du har pushat mig och 

hjälpt mig nå väldigt fina framgångar 

i bassängen genom åren. 

Malin Borensjö (Svahnström)

Efter att ha lämnat familj och trygg-

het nere i Kalmar fanns Pär där som 

stöd både som coach men även som 

en ”extra pappa”. Pär är en varm och 

godhjärtad person som har betytt 

och betyder oerhört mycket för mig 

på många olika sätt. Jag är idag oer-

hört tacksam att jag tog steget att 

byta klubb, på så sätt fick jag möjlig-

Sedan första gången jag hälsade på 

Pär vid DM i Vällingby 2005 har han 

trott på mig. Han har alltid velat att 

jag ska uppnå mina drömmar och på 

alla sätt försökt hjälpa mig, stöttat 

mig och format mig till den person 

och tränare jag är idag. Jag är ho-

nom evigt tacksam! Stort grattis på 
födelsedagen

Ida Sandin 

Tack Pär för ditt stora engagemang i 

oss simmare. Jag är väldigt tacksam 

för att just du blev min tränare när 

TIDIGARE 
ARTIKLAR 
I AQUA
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Som gammal simmare finns det ju en 
del att ta av ... Något som jag tänker 
på ibland är de morgonträningar då 
vi trötta simmare med glädje lyssna-
de på Pärs prat istället för att hoppa i 
och simma. Vi fick höra en del om ti-
den som DJ och om att ”vi står vid ett 
vägskäl”... När han började komma 
till slut var det ofta någon som ställ-
de frågan ”Hur är det med hunden?” 
och så sköt vi upp ihoppandet lite till. 
Vi tyckte vi var smarta, men jag an-
tar så här i efterhand att det fanns 
en plan med det även från hans sida.

Linda Fleck (Althin), Lärare.

Genom sitt goda humör, stora kun-
skap, brinnande engagemang och 
ödmjukhet har Pär alltid funnits där 
för mig, både som simmare och trä-
nare, och för klubben. Det har varit 
många lärorika och roliga år och jag 
ser fram emot många fler! Stort grat-
tis DJ Pogo! 
Becca

”Pär har alltid haft stora mål och vi-
sat att man kan komma långt i livet 
med sin vilja. Han har inspirerat mig 
och jag kommer alltid ha med mig 
det i framtiden.”

Andreas Fürst

PG är mycket bestämd och intensiv 
- vet vad han vill och ger sig inte för-
rän han får det. Och allt som oftast 
blir det riktigt bra! Det var en ära att 
få tillhöra VSS och träna under hans 
ledning.

Jan Karlsson
Ansvarig Business Intelligence

Jag har känt Pär sedan 1994. Jag 
kom till klubben 1999 och sedan 
dess har Pär betytt väldigt mycket 
för mig. Han har stöttat och coachat 
mig genom hela min karriär. Alltid 
funnits där och hjälpt mig både i och 
utanför bassängen.  Tack Pär! Tack-
sam! 

Josefin Lillhage

Bland de första mötena med dig Pär 
var uppstarten av Vattenprovet. Det 
blev ett flertal träffar med dig och 
Ullis angående Vattenprovet. Det vi-
sade sig att det blev min inkörsport i 
VSS. Det är jag tacksam för. 
Du har ett stort engagemang och 
kan få de i din omgivning att bli lika 
engagerade. Du lyckas få igenom 
drömmar och visioner som en ny 25 
meters bassäng, Svenska Simspelen 
i Vilunda badet och jag hoppas att du 
får igenom med ditt arbete en 50-m 
bassäng utomhus!
Jag ser fram emot att få ta del av ditt 
fortsatta arbete med de visioner som 
du har och att de kommer kunna ge-
nomföras. Du är en inspirationskälla!
Grattis Pär

Marie Sparrman

Pålitlig  Ärlig  Rättvis 
Genom driven  Ambitiös
Bra lyssnare  Rak  Ihärdig  
En bra chef  Löser saker 
Schäfer husse  Simtränare  
Omtyckt  Någon som alla tycker om

Pernilla Åkerberg

Mitt första möte med Pär var när 
Janne Larsson ringde mig en dag 
och sa ”ser att du startat eget och 
nu vill jag att du gör en annons för 
Väsby Simsällskap, men du får inget 
betalt”. Så började mitt samarbete 
med Pär.
Han sprutade idéer, Aqua och Svens-
ka Simspelen. Som nybliven pensio-
när blev samarbetet ett lyft för mig. 
Björn Asp

Ända från 1978, 39 år tillsammans 
med fantastiska upplevelser från alla 
världens hörn- 50 läger, 30 SM, 20 
EM, 5 VM och 2 OS. Tack Pär, det har 
varit en otrolig resa som bara gjorts 
möjlig av din oerhörda kärlek till sim-
ningen och drivkraft att göra Väsby 
SS till landets bästa klubb! Grattis på 
60 års dagen gamle vän! 

Önskar Jozef

Sedan första gången jag hälsade på 
Pär vid DM i Vällingby 2005 har han 
trott på mig. Han har alltid velat att 
jag ska uppnå mina drömmar och på 
alla sätt försökt hjälpa mig, stöttat 
mig och format mig till den person 
och tränare jag är idag. Jag är ho-
nom evigt tacksam! Stort grattis på 
födelsedagen

Ida Sandin 

Tack Pär för ditt stora engagemang i 
oss simmare. Jag är väldigt tacksam 
för att just du blev min tränare när 
jag var 13 år, du har pushat mig och 
hjälpt mig nå väldigt fina framgångar 
i bassängen genom åren. 

Malin Borensjö (Svahnström)

Efter att ha lämnat familj och trygg-
het nere i Kalmar fanns Pär där som 
stöd både som coach men även som 
en ”extra pappa”. Pär är en varm och 
godhjärtad person som har betytt 
och betyder oerhört mycket för mig 
på många olika sätt. Jag är idag oer-
hört tacksam att jag tog steget att 
byta klubb, på så sätt fick jag möjlig-
het att utvecklas som simmare och 
människa, men även möjlighet till att 
lära känna en fantastisk person som 
Pär!

Sara Thydén

Pär har betytt jättemycket, han för-
söker alltid hjälpa och han finns alltid 
att prata med. Tack för ditt stöd.

Tove Sparrman LIU
Jag vill tacka för allt stöd du har gett 
mig. Det har betytt mycket för mig.

Anders Holmgren

Pär har genom sitt kontaktnät & pas-
sion till simningen underlättat för 
mig att kunnat leva på min idrott un-
der många år. Han har pushat mig till 
de det yttersta som bidragit till fram-
gångar som jag kommer ha glädje 
resten av mitt liv. En kul resa tillsam-
mans! Ha de toppen!!

Petra Granlund
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En av landets mest framgångsrika och mest erfarna sim-
tränare fyller 60 år idag - den 4 januari - men tar också 
ett steg tillbaka i Väsby simsällskap - klubben som han 
varit verksam i under 40 år.

Pär började simma i Karlstad som 10-åring, flyttade där-
efter till Trollhättan där han fortsatte att simma.

1973 flyttade hans familj till Väsby och i Väsby SS hit-
tade Pär sitt drömjobb som han blivit trogen i hela 40 år. 
Trots lärarutbildning och jobb som lärare under ett antal 
år, även detta i Väsby, blev det just simningen som fång-
ade hans intresse. I Väsby SS har han alltid kombinerat 
sitt arbete som tränare med andra arbetsområden inom 
klubben. Sponsorfrågor och arbete för att få en ordentlig 
bassäng till Väsby kommun har varit två stora områden 
som Pär med framgång jobbat med.

Åren 93-95 var Pär förbundskapten för de svenska junio-
rerna. Detta jobb avlöstes av ett stort antal uppdrag som 
landslagstränare på EM och VM och dessutom OS 2000, 
2004 och 2008.

2003 och 2006 röstades Pär fram som årets simidrotts-
tränare i Sverige.

PÄR GABRIELSSON 
FYLLER 60 ÅR 

OCH TAR ETT STEG TILLBAKA.
Han har under åren varit med och sett till att ”hans Väsby 
SS” vunnit JSM vid 2 tillfällen och SM vid ett tillfälle.

2015 fick Pär diagnosen Parkinson. Denna sjukdom, som 
satt sig framförallt på rösten och balansen, har nu tvingat 
Pär att välja att lämna elitsimningen i Väsby SS. Pär kom-
mer fortsätta jobba med andra områden inom klubben

Ulrika
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Svenska Simspelen 
– en klassisk tävling

Svenska Simspelen är tävlingen  
som på 80-talet fick världsstjärnor 
som Mary T Meagher, Jörg Woithe 
och många andra att komma till 
Borlänge för att möta våra egna 
stjärnor med Bengt Baron, Pär 
Arvidsson, Pelle Holmertz och Per 
”Senan” Johansson i spetsen. 
I de stora startfälten var över  
dussinet nationer representerade.
Eldsjälen bakom Svenska Sim- 
spelen var dåvarande förbunds- 
kaptenen Lars-Eric Paulsson, också 
känd som dubble OS-mästaren 
Gunnar Larssons tränare. Pålle, 
som han heter i simmarkretsar, är 
med även idag som senior adviser.  
Och självklart är han här på 
Simspelen för att dela ut priser till 
dagens stjärnor. 

Så här berättar Pålle om 
Simspelens första år:

”Konkurrensen bland världens simtäv-
lingsarrangörer är knivskarp varför man 
måste skapa en särskilt attraktiv profil på 
det egna arrangemanget. Jag var delak-
tig i utformningen och genomförandet av 
Svenska Simspelen på 80-talet. Det blev 
en populär tävling med som mest 13 na-
tioner som kom till start. 

Hemligheten bakom succén var en ge-
nomarbetad organisation med bortåt 
hundratalet  frivilliga medarbetare. Lo-
kalmedia var enormt positiva och gav 
tävlingen stort utrymme. Radio Dalarna 
hade direktsändningar från tävlingarna 
men också mobila sändare på stan som 
fångade upp folkets reaktion. Det fanns 
dessutom ett socialt program för de akti-
va. Vår filosofi var att alla simmare skulle 
kunna ta med sig hem upplevelser som 
inte bara var intryck från flygplats och 
bassäng. Vi engagerade specialister i olika 
discipliner så att t ex simmare från Kali-
fornien som aldrig sett snö fick åka skidor 
mm. Fantastiska bilder visades i pressen 
på världens bästa fjärilsimmerska Mary 
T. Meagher som oftare låg i snön än stod 
på skidorna. Prisbordet var också attrak-
tivt med utländska ögon. Det dignade av 
kristall från Orrefors. Idag reser svenska 
simmare världen runt, inbjudna till täv-
lingar. Det är därför inte mer än rimligt 
att svensk simning bjuder igen. Här har 
Svenska Simspelen en viktig uppgift.”

Pär ArvidssonBengt Baron

Mary T Meagher
Trefaldig guldmedaljör vid OS 

i Los Angeles 1984.
Världsmästare 1982 och 1986. 

Höll fjärilsrekorden i 20 år.

Jörg Woithe
Guld- och silvermedaljör i frisim 

vid OS i Moskva 1980.
Världsmästare 1982. 

Första europamästaren på 50 frisim.

En dag Väsby längtat efter
När nya Vilundabadet invigdes hittade vi såväl politiker som 

badentreprenörer bland de inbjudna gästerna. Dessutom flera europa-
mästare, rockmusiker, simklubbsorföranden samt en landslagsmassör. 
Invigningstalade gjorde Medleys ordförande och VSS klubbdirektör. Och 
slutligen tog kommunstyrelsens ordförande sig vatten över huvudet 
i rutschkanan. För det fick han motta Svenska Simförbundets gåva till 

kommunen, en litografi med passande motiv.

Det var lång kö till invigningen

Förre fritidschefen 
Lars Wahlström 

hälsas välkommen 
av Jan Holmberg 

Gunilla Ridström från 
Väsby Promotion

HEAT var heta

Staffan Pettersson 
svalkade sig med 

en glass

10-kampen var på plats: Bertil 
Lindbäck och Bertil Lundström

Poolexperten Bo Pahlén 
med fru

Styrelsemedlemmar i 
Fredagsklubben

Börje Jacobsson, ordförande i 
Stockholms Simförbund 

och Irene Fürst, ordförande 
i Väsby Simsällskap

28

Ida Sandin både tävlar 
och simundervisar

Jan Holmberg invigde

Pär Gabrielsson tillsammans med 
platschefen Jan Bergendahl

Kenneth Magnusson överlämnade 
en litografi från Simförbundet

Josef Michlewicz, 
landslagets och Väsbys 

sjukgymnast

Väsbys vice omgiven av europamästare

Ulrika Sandmark, Malin 
Svahnström och Stefan Borensjö

Medleys Caj Perrin 
testade tävlings-

bassängen

Josefin Lillhage 
premiärsimmade

Opposionsrådet 
Leif Berglund och 
Fredagsklubben

29
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Inom loppet av drygt tre månader ska 
Väsby Simsällskap arrangera två stortävlingar. 
Först Svenska Simspelen den 29–30 oktober 

och sedan JSM den 26–29 januari. 
Klarar vi det? 

Aqua ställer Pär Gabrielsson mot bassängväggen:

HAR VI TAGIT OSS 
VATTEN ÖVER HUVUDET?

HAR VI TAGIT OSS 
VATTEN ÖVER HUVUDET?

12 13

Har vi resurserna för två 
tävlingar inom så kort tid?

– Simspelen genomför vi för tredje gången. Så nu 
finns rutinen och vi är många som vet vad som ska 
göras. JSM, som vi fått tack vare nya badet, blir däre-
mot en utmaning. Men den ska vi ta. Inte bara för vår 
egen skull. Utan också för att visa att Upplands Väsby 
kan tillhöra Sverigeeliten som idrottskommun. Ambi-
tionen är att arrangera ett JSM som Simmarsverige 
kommer att minnas.

HAR VI TAGIT OSS 
VATTEN ÖVER HUVUDET?

HAR VI TAGIT OSS 
VATTEN ÖVER HUVUDET?

Förstår kommunens 
företrädare värdet av ett stort 

idrottsevenemang?
– Jag hoppas det. Att Vansbrosimmet, för att ta ett 
exempel, ger både publicitet och intäkter förstår man 
nog. Ett JSM i simning är en stor sak i media ute i 
landet. Det finns 300 simklubbar. Minst 100 av dem 
skickar simmare till ett mästerskap. Och det skrivs i 
lokaltidningarna både före och efter tävlingen. Det 
ger vår kommun publicitet, inte minst för att vi också 
kan visa upp en av Sveriges allra bästa simanläggning-
ar.

Finns det samarbetspartners och 
sponsorer för två tävlingar?

– En viktig medarrangör är förstås Medley som driver 
Vilundabadet. Medley har erfarenhet av mästerskaps-
tävlingar, senast SM i Norrköping 2008. Upplands 
Väsby kommun var partner vid Simspelen både 2009 
och 2010. Och vi räknar med deras stöd även vid JSM. 
Men vi behöver fler partners, främst i näringslivet. 
Därför tar vi fram attraktiva sponsorpaket som inklu-
derar båda tävlingarna. Intresset för att synas tillsam-
mans med simningen bör öka när det snart är dags för 
London-OS. Vi ska påminna våra sponsorer om att 
just simning är Sveriges bästa gren i olympiska sam-
manhang. 

Har simhallen tillräcklig 
åskådarkapacitet?

– Vi har fått JSM för att vi kan uppfylla de krav som 
ställs på läktarplatser. Det ska finnas plats för 500 
åskådare.
Några permanenta läktare finns ju inte så det gäller 
att bygga smart. Simspelen har lärt oss hur.

FRÅN AQUA NUMMER 1 2011
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PLASK
NYTT
PLASK
NYTT

NYA I STYRELSEN
Vid Väsby Simsällskap årsmöte blev det större för-
ändringar i styrelsen än på flera år. Hela tre nya sty-
relsemedlemmar valdes. Eller rättare sagt – två nya 
och en nygammal. De nya är Camilla Bäck och Peter 
Berg, båda tidigare suppleanter. Och den nygamle 
är Väsbys tidigare ordförande, Kenneth Magnusson, 
som höll i klubban åren 1994 till 2005. Två nya supp-
leanter valdes också: Cecilia Ingelsson och Anders 
Thörnqvist. Det betydde att hela tre styrelsemed-
lemmar lämnade över efter förtjänstfullt arbete i ett 
flertal år: Brith Lundström, Peter Beijar och Per-Erik 
Bihlar. Kvar från den gamla styrelsen är Irene Fürst, 
Marie Sparrman, Jan Larsson och Leif Ericsson.

MALIN GÖR COMEBACK
Malin Svahnström, svensk 
simnings främsta hjälp-
gubba enligt simma.nu-
redaktören Bosse Hultén, 
är sedan några veckor hel-
tidsanställd i moderklub-
ben Väsby Simsällskap. 

Arbetsuppgifterna är 
än så länge något diffusa. 
Klart är dock att Malin 
blir ekonomiansvarig.

Aqua-redaktionen hoppas också kunna dra nytta 
av Malins gedigna kunskaper om svensk simning samt 
noggrannhet vid korrekturläsning. Någon comeback 
i bassängen blir det dock inte. Kanske i Masters om 
tre år, säger Malin.

PG FICK VITSIPPA
Kristdemokraternas par-
tisymbol är vitsippan. Det 
är också namnet på en ut-
märkelse till högt förtjänta 
personer. I Upplands Väsby 
tyckte man att Pär Gab-
rielsson var den självklara 
kandidaten för 2009. Ett 
klokt val. Nu hoppas Pär på 
en blåsippa från Modera-
terna och en rödsippa från 
Socialdemokraterna.VSS är 
alla partiers vän. Det är ju 
valår.

Vid Väsby Simsällskaps årsmöte fick Josefin Hippi och Markus 
Fürst utmärkelsen Årets ungdomssimmare 2009. Petra Granlund 
tog hem seniortiteln och Stefan Petterson blev årets tränare.



 

12

2

We Are the 
Champions!

Äntligen tog vi titeln vi länge saknat: 

TOTALSEGERN I SIM-SM

14

”Jag flyttade med mina föräldrar från Trollhättan till Väs-
by 1973. Jag var 16 år och vi hamnade i Odenslunda där vi 
hade byggt en villa. Jag tyckte Väsby var en ganska tråkig 
kommun på den tiden. Fanns ingen riktig stadskänsla – det 
vara bara de där blå husen och lite till.

Eftersom jag hade simmat i Trollhättan, blev det naturligt 
att jag började besöka simhallen i Väsby. Eller simhall för-
resten? Det var mer ett utomhusbad med tält över. På den 
här tiden fanns inte Väsby Simsällskap på kartan egent-
ligen. Jag var till exempel en medelmåtta i simning, men 
slog ändå klubbrekord på några distanser.

 
Forsatt på 
framgångsvägen
Jag tyckte att man tränade 
lite konstigt på den tiden. 
Så jag lade badbyxorna på 
hyllan som aktiv simmare 
och satte istället igång 
med ungdomsverksam-
heten i Väsby Sim. På den 

vägen har det varit för mig de senaste 40 åren. Då, i mitten 
av 70-talet, var klubben inte ens bland de 20 bästa i Stock-
holm. Så vi jobbade hårt i många år innan resultaten börja-
de komma. 1985 fattade Väsby Sim ett viktigt policybeslut 
att satsa på ungdomar och ungdomselit.
 
Framgångarna lät inte vänta på sig. Redan 1989 hade vi 

blivit Sveriges näst 
bästa ungdomsklubb i 
simning. 1991 vann vi 
junior-SM för första 
gången. Det var otro-
ligt häftigt och på den 
framgångsvägen har 
det sedan fortsatt. Se-
dan 1992 har vi varit 
bland de tio bästa sim-
klubbarna i Sverige. 
Idag är Väsby Sim Sve-
riges bästa elitklubb. 
Vi vann nämligen SM 
för klubblag 2011, vil-
ket vi aldrig gjort tidi-
gare.

Våra framgångar har fått många duktiga simmare att flytta 
till Väsby för att kunna träna och tävla för klubben. Ibland 
har simmarnas familjer flytta med. I och med att den nya 
simhallen byggdes har vi fått en förstklassig anläggning 
där ledare, tränare och andra jobbar som ett team för att 
stötta de aktiva simmarna. Idag har vi ett 100-tal ideellt ar-
betande personer som ser till att skapa framgång för klub-
ben.
 
När Josefin Lillhage tog VM-guld
Det är svårt att peka ut den största framgången i klub-
bens historia. Har ju varit så många olika typer av fram-
gångar. Men elitmässigt är det nog när Josefin Lillhage 
tog VM-guld och slog de bästa amerikanskorna på deras 
hemmaplan. Det var otroligt häftigt. Första gången som 

vi vann junior-SM 1991 
var fantastiskt kul. Att 
vi lyckades vinna SM för 
klubblag förra året var 
naturligtvis också en jät-
teframgång. Men det är 
som sagt svårt att rang-
ordna Väsby Simsäll-
skaps alla otroliga fram-
gångar genom åren.”

MANNEN SOM LA 
BADBYXORNA PÅ HYLLAN

En idrottsförening 
behöver entusiastiska 

eldsjälar för att utvecklas 
och nå framgång. 

Väsby Simsällskaps 
klubbdirektör har mycket 

att berätta efter 40 år 
vid bassänkanten.

Pär samtalar med Japans chefstränare 
under Svenska Simspelen

”2012 var Väsby Simsällskap 
Sveriges bästa elitklubb”

Texten är hämtad från boken 
”där färgstarka människor möts”

DANIEL
CARLSSON, 
MALIN 
SVAHNSTRÖM 
OS BRONS,
OCH JOSEFINE 
LILLHAGE 
OS BRONS
MALIN 
SVAHNSSTRÖM 
EM  OCH
VM GULD I 
LAGKAPP

2004 
JOSEFINE LILLHAGE 
VM-GULD OCH EM GULD
GABRIELLA FAGUNDEZ 
EM BRONS I LAGKAPP

2005 JOSEFINE LILLHAGE 
VM BRONS OCH VM GULD

2006 
HUNDRADE SM-GULDET 
SARA THYDÉN 
VM FINALIST 

2007 
JOSEFINE 
LILLHAGE EM-
GULD 
ERIK 
SAMUELSSON 
EM-FINALIST

2008 
GABRIELLA FAGUNDEZ OS 
DELTAGARE 

PETRA 
GRANLUND 
EM-GULD OCH 
OS DELTAGARE

2009 
NYA VILUNDABADET INVIGS

PREMIÄR FÖR SVENSKA 
SIMSPELEN

2010 
BÄST I LANDET VID 
UNGDOMS-SM
SARA THYDÉN EM SIMMARE  
PETRA GRANLUND VM BRONS

2011 
TOTALSEGER 
VID SM OCH USM
IDA SANDIN 
VM OCH EM SIMMARE

2012 SVENSKA MÄSTARE 
OCH VSS ARRANGERAR JSM

2013 TVÅA I SM TREA I JSM
183 SM GULD

15

1964 
VÄSBY 
SIMSÄLLSKAP 
BILDAS

1973 
PÄR BÖRJAR 
SOM TRÄNARE 

1989 NY LOGO

1991  – 1994 
1991 VÄSBY VINNER JSM, 
JAN KARLSSON 
1991 EM GULD, 
1992 VÄRLDS-
REKORD OCH 
1993 EM SILVER
DANIEL 
CARLSON 
1993 EJM-
MÄSTARE

1995 
FÖRSTA VM-STARTEN

1996 
FÖRSTA SM-GULDEN

1997 
FÖRSTA SVENSKA REKORDET

1999 
VÄRLDSREKORD OCH 
VM-GULD

2000 
TRE OS-DELTAGARE

Detta har hänt under dina 40 år i klubben. 
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MEDLEYLÄGER 
I UPPSALA!
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Sista helgen i augusti brukar traditionsenligt innebära 
läger för Medleygrupperna! Så blev det även i år för 
Medley 1 och Medley 2, då de åkte på läger till Upp-
sala och Fyrishov.

Lägerplatsen erbjuder allt som vi önskar vid läger, 
närhet mellan boende och simträning samt god mat! 
Dessutom är badet stort och det finns gott om plats 
att simma, leka och även hoppa på.

20 stycken simmare var med och vi bodde i camping-
stugor på Fyrishovs Camping, fem minuters prome-

MEDLEYLÄGER 
I UPPSALA!

nad från badet. Restaurangen på badet ordnade god 
mat till oss, bland annat tacokväll! Detta var mycket 
uppskattat hos simmarna. 

Totalt körde vi fyra simpass med tillhörande land-
träning. Utöver det hann vi även med lekar och täv-
lingar! För några av simmarna var det dessutom första 
gången som de sov borta.

På bilden ser vi tränare Joel 
som instruerar leken ”knuten” 

med simmarna.



SM/JSM I LANDSKRONA
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SM/JSM I LANDSKRONA
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DAG 1
Så var det äntligen dags för första dagen 

 på JSM/SM!
Gren 1, 200 frisim och 3 tjejer i vattnet. Tova 2.09.96, Ebba tar sig 
vidare till sin första b-final någonsin och simmar på 2.09.56, 11a på 
JSM. Halldén tar sig också till b-final och simmar snabbt på 2.06.99, 
7a på JSM.

Vi hade också 3 grabbar på 200 fjärilsim, Lindholm 2.15.14, Nyblom 
2.13.21 och Sundberg 2.08.35 (nytt pers med 2 sekunder).

Anna Miram simmar 50 ryggsim och tar sig till b-final och går i mål 
på 31.56, 6e plats på JSM.

200 bröstsim verkar vara vår paradgren just nu med totalt 9 sim-
mare i vattnet. Peng nytt pers, 2.52.06, Wissinger nytt pers, 2.46.32, 
Eklund nytt pers 2.48.36, T Björkén 2.52.67 och J Björkén 2.48.92. 
Widholm, 2.31.86. Nyblom nytt pers, 2.27.03, Palosaari vidare till b-
final, fint lopp och ett efterlängtat pers på 2.18.51. Frylmark vidare 
till b-final, nytt pers, klubbrekord och 6a på JSM, 2.18.45!!

Juniorlagkapp på morgonen, 4x100 frisim, tjejerna gör en fin insats 
och slutar på 4e plats, 3.59.54!
Halldén 59.36 T Andersson 59.79 E Andersson 59.76 Peng 1.00.63

1500 frisim och Melinder simmar in på 16.52.82, en 9e plats på JSM. 
Hansson 17.10.25, 14e plats på JSM. Sundberg simmar i finalheatet, 
nytt pers 16.25.76, 5a på JSM och 8a på SM.

Finalpasset avslutas med 4x100 frisim seniorer, 3.59.02
Lindkvist 58.81 Halldén 59.67 T Andersson 59.59 
E Andersson 1.01.82

Efter 319 köttbullar och 5 kg potatis 
med tillbehör tar vi nu kväll 

och laddar för morgondagen!

Let’s GOO!

DAG 2
Andra dagen på JSM/SM startade 

med 400 medley. 
Palosaari först ut med 4.43.56, Lindholm 5.01.38, Melinder 4.52.65, 
Nyblom nytt fint pers med 5 sekunder (!) 4.53.76!

200 ryggsim damer, Tova 2.33.85. Anna Miram i juniorfinal, spän-
nande lopp och nytt pers med 2.18.84 och ett SILVER!! Anna gick 
också vidare till A-final, i finalen blir det 2.19.17 och ett BRONS på 
SM!!

Anton simmar 100 ryggsim på 1.05.18.
50 bröstsim och två tjejer i vattnet, Wissinger 35.58 och Julia 34.69.
50 fjäril och två grabbar i vattnet, Nyblom 26.69 och Frylmark 26.62.
100 fjäril och tre tjejer i vattnet, Miram 1.06.39, Peng 1.08.17, Josefin 
”Linkan” Lindkvist tar sig till A-final, i finalen simmar hon snab-
bare, 1.02.91 och en fin 6e plats.

Förmiddagen bjöd också på 4x200 frisim för junior herrarna, en fint 
genomförd lagkapp som tar grabbarna till en 9e plats;
Brandt 2.00.94 Sundberg 1.56.04 Melinder 2.01.44 Frylmark 2.02.59
Förmiddagen avslutades med 800 frisim, Ebba 9.41.84, Cornelia 
9.49.70 och Tova med nytt pers på 9.32.30. Louise ”Lollipop” Hall-
dén simmar i finalen och gör ett fint lopp på 9.14.54, 6a på JSM och 
8a på SM.

Kvällen avslutades med 4x200 frisim för seniorerna som slutar på 
en 12e plats,

Sundberg 1.56.44 Palosaari 1.57.26 Brandt 1.59.38 Melinder 2.00.24

Nu har vi ätit god mat, haft samling och pepptalk, 
lite sömn på det och vi är redo för dag 3!
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DAG 3
3e dagen bjöd på många simmare i vattnet. 

50 bröstsim var första gren, Robban 30.50, Niklas 31.00, Kalle 29.81. 
Andreas ”Adde” Fürst var äntligen i vattnet, tog sig till en b-final 
med 29.63, i finalen blir han 7a.

400 medley, Peng 5.21.45, Tova 5.17.62, Louise 5.14.83 och en 10e 
plats på JSM, Cornelia 5.14.45 och en 9e plats på JSM.

Anton simmar 50 rygg på 30.50.
50 frisim och Peng gör 28.35, Linkan simmar sig till en A-final med 
26.57, i finalen slutar hon på en 7e plats.

400 frisim herrar, Gustav ”Gurra” Frödeberg gör 4.23.73, Martin 
4.18.17, Max sätter nytt pers, 4.05.89, och efter ett riktigt tajt lopp 
blir han 6a på JSM, tar sig också vidare till A-final, i finalen blir det 
ytterligare pers, 4.05.44 och en 5e plats på SM.

100 ryggsim och Anna i vattnet, ett spännande lopp som avgörs på 
målgången och Anna kniper BRONSET!! Anna går också till A-fi-
nal, i finalen blir det en 8e plats på SM.

Förmiddagen bjöd också på hela 3 lag i vattnet, 4x100 medley för 
juniorerna, en stark laginsats av grabbarna som slutar på en 8e plats 
på JSM!
Widholm 1.04.52 Frylmark 1.03.4 Nyblom 58.3 Sundberg 53.4
2 lag i vattnet på 4x200 frisim, även här fina laginsatser,
Lag 2:
J Björkén 2.17.1 (nytt pers!)  Miram 2.21.4 Eklund 2.15.6 
Romstad 2.18.1
Lag 1 gör en kanoninsats och visar att Väsby är på väg tillbaka i 
matchen om medaljerna på 4x200 när de tar BRONS!!!
Halldén 2.07.73 T Andersson 2.09.00 E Andersson 2.09.19 
Peng 2.11.61

På kvällen är det seniorerna som kör lagkapper och även där hade vi 
3 lag i vattnet. 4x100 medley
Widholm 1.04.30 Frylmark 1.04.07 Palosaari 57.53 Sundberg 53.95
4x200 frisim Lag 2
Romstad 2.17.52 (nytt pers!) Eklund 2.13.65 J Björkén 2.15.56 
Wissinger 2.16.81
Lag 1
Halldén 2.09.13 E Andersson 2.11.46 T Andersson 2.10.94 
Peng 2.15.05

Ännu en dag klar och två återstår, 
nu laddar vi med lasagne och sömn.

Let’s GOO!

DAG 4
Näst sista dagen på detta mästerskap 

Först ut var Wissinger och Björkén på 100 bröstsim, 1.18.68 respek-
tive 1.16.11.

Linkan tar sig till A-final på 50 fjäril, slutar på en 8e plats med 27.84. 
Anna simmar samma distans på 29.67.

Anton Widholm slår nytt pers med 2 sekunder på 200 ryggsim, 
2.20.17.

400 frisim, Ebba 4.41.48, Tova 4.43.42 och Cornelia nytt pers med 
4.42.35. Louise tar sig till A-final, slutar på 7e plats med 4.29.02!

100 fjäril och 100% pers, Nyblom 58.09 och Frylmark 58.00!
Juniorlagkapper 4x100 medley och 2 lag i vattnet,

Lag 2 Eklund 1.13.58 Wissinger 1.15.71 Peng 1.07.81 E Andersson 
1.00.09

Lag 1 slutar på en fin 4e plats efter en riktigt spännande final,
Miram 1.05.61 Björkén 1.15.72 T Andersson 1.06.58 Halldén 59.04

800 frisim och 3 grabbar i vattnet, Eric 8.54.79, Melinder nytt pers 
8.51.24. Sundberg simmar i finalen och slår nytt pers, 8.31.96, det 
blir en fin 4e plats på både JSM och SM!

Senior lag på kvällen som gör en fin insats och slutar på en 9e plats,
Miram 1.06.16 Björkén 1.13.46 Lindkvist 1.01.72 Romstad 1.01.63

I morgon är det sista, bästa dagen! 
Vi laddar med pastagratäng och sömn!

DAG 5
Femte och sista dagen på detta mästerskap och först i vattnet var 
grabbarna på 200 medley. Robban 2.11.23 och vidare till en B-final 
som han valde att stå över föra att fokusera på 100 bröstsim. Niklas i 
mål på 2.15.14, strax över pers.

Nästa gren, 200 fjäril och där slår både Louise 2.30.21 och Elin 
2.30.72 nya pers.

200 frisim för Max och Simon. Simon simmar för första gången 200 
frisim under 2.00 och går i mål på 1.59.23. Max kniper en 9:e plats 
på JSM med 1.57.50.

100 frisim damer, Louise 59.93 och Linkan 57.33 som ger henne en 
plats i A-finalen där hon sedan slutar på en fin 6:e plats på SM.

Fyra killar i vattnet på 100 bröstsim. Niklas först ut och simmar till 
sig ett nytt pers med tiden 1.07.76. Andreas gör sitt lopp på 1.07.29. 
Robert gör en bra simning på förmiddagen och tar sig vidare till B-
finalen där han sänker sig ytterligare och blir 3:a på 1.04.93. Sist ut 
var Kalle som får till ett bra lopp som slutar med pers 1.04.51, en 5:e 
plats på JSM och en plats i A-finalen. I A-finalen gör han ett till bra 
lopp och slutar på 7:e plats på SM.

200 medley och 2 tjejer i vattnet, Anna 2.28.05 vilket ger en plats i B 
finalen där hon sedan slutar på en 5:e plats. Cornelia tar sig även hon 
vidare till B-finalen där hon sätter nytt pers med 2.28.65.

Dagens lagkapp, juniorherrarnas 4x100 frisim
Sundberg: 54.46 (pers) Brandt: 54.86 Frylmark: 55.00 Nyblom: 55.24

Förmiddagen avslutades med damernas 1500 frisim där Tova sim-
made in på 18.16.11, bara tiondelar över pers. Ebba slog till med nytt 
pers, 18.31.53

Totalt slutar vi som 4:e bästa klubb på JSM 
 och 9:e bästa klubb på SM.
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GAMLA VILUNDABADET

Öppet Torsdagar
  Välkommen in!

BADSHOPEN

5

Vattenvana är grunden för god simfärdighet, 
och målet är att genom lek lära känna vattnets olika egenskaper. 

Detta är nödvändigt för att utveckla en bra simteknik.
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FÖRÄLDRA-
ENGAGEMANG!

Väsby Simsällskap är en ideell förening som förutsätter ett 
stort föräldraengagemang för att verksamheten ska fung-
era. Familjer med simmare i klubben ska därför hjälpa till 
i verksamheten. Att som förälder engagera sig i klubbens 
verksamhet är en berikande fritidssysselsättning, vad kan 
vara mer givande än att dela sitt barns intresse och samti-
digt få en inspirerande och kul samvaro med andra sim-
föräldrar. En förutsättning för att simtävlingar över huvud 
taget ska kunna genomföras i klubben är att det finns funk-
tionärer. 

Återkommande rekrytering av nya funktionärer är därför 
en nödvändighet och inriktas på att nå och entusiasmera 
föräldrar till simmare i teknik- och medleygrupperna så att 
blir delaktiga i klubbens simtävlingar. 

Tävlingar är en del av föreningens inkomst och är absolut 
nödvändigt för att vi ska kunna ha utbildade ledare /trä-
nare för föreningens barn och ungdomar. 

Inför och under tävling så är det olika sysslor som måste 
arrangeras för att en tävling ska kunna genomföras och det 
är:

Riggning, dvs simhallen ska iordningställas till en täv-
lingsarena samt att återställa den. Läktare /stolar ska tas 

fram, prispall, tidtagningsplattor och att se till att hela tid-
tagningen fungerar. 

Shopen, på en tävlingsdag ska det förberedas mackor, 
koka kaffe till funkisar, sekretariatet och försäljning. Det 
ska städas och plockas undan och fylla på allt eftersom. 

Löpare, kopierar heatlistor och springer med disknings-
lappar under tävlingens gång. 

Sekreteriatet, ansvarar för att tävlingen och tidtagning-
en fungerar. De brukar sitta på en avskild plats för att ta 
hand om alla datorer som registrerar hela tävlingen. 

Funktionärer, vilket krävs att man har en utbildning som 
föreningen anordnar varje år. På en tävling krävs det  ca 
20-25 st. 

Föräldraengagemang är av största vikt och en inkomst till 
föreningen som det då möjliggör att vi kan ha utbildade 
ledare på kanten som är där för era barn. 

Minst en person i varje 
familj ska hjälpa till i 

föreningen i någon grupp.
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SVENSKA 
SIMSPELEN 2018  

UPPLANDS VÄSBY 
DEN 24-25 NOVEMBER 2018

TIO ÅRS  
JUBILEUM

Svenska Simspelen
En tävling i världsklass

      Nya Vilundabadet 7-8 november 2009
Japanska 

landslaget
med flera 

OS- och VM-
medaljörer

Eamon 
Sullivan 

OS-medaljör 
2008

Världsmästare 
2007

Geoff 
Huegill

OS-medaljör 
2000

Världsmästare
1998 och 

2001

Andrew 
Lauterstein

OS- och VM-
medaljör

Lasse 
Frölander

OS-segrare 
2000 och
flerfaldig 

världsmästare

Bergens 
Svømmeklubb

en av 
Norges bästa 

klubbar 

Linköpings 
Allmänna 

Simsällskap
med flera 
landslags-
simmare

 

Malmö 
Kappsimnings-

klubb

Simklubben 
Neptun

 

Josefin 
Lillhage 

Världsmästare 
2004,

Europamästare 
2004, 2005 
och 2007

Petra 
Granlund

Europamästare 
2008

 

Senior-
landslaget

med 
Simon Sjödin

Helsingborgs 
Simsällskap 

Jönköpings 
Simsällskap

Ungdoms- 
landslaget
med VSS 
Jaqueline 

Hippi
 

Junya Koga
Världmästare 

2009

Utvecklings-
landslaget
med VSS 

Sara Thydén
 

Försök 10.00, final kl 18.00 båda dagarna.
Biljetter á 100:- per final säljs i 

Väsby Simsällskaps simshop i gamla 
Vilundabadet. 

Förköp på biljett@vss.se.

Camillas
Hemtjänst & Service AB

Mercedes Benz MR
m e l  r i c h m a n

Boka ers däckbehov hos oss
dygnet runt, online.Välkomna!

www.kmdack.nu
Galoppgatan 85     194 30 Upplands Väsby   

08 590 70260     info@kmdack.nu

Centralvägen 3 194 76 Upplands Väsby
Telefon 08-590 811 40

www.blomsterpinglan.se

Blomsterpinglan

Arrangör: 
Väsby 

Simsällskap 
i samarbete 
med Medley 

och 
Upplands 

Väsby 
kommun

www.vss.se

Väsby Fysikaliska 
Klinik

Söderlunds
Bilservice

KISTA 
SNABBTRYCK AB

TIGER
Swedbank i Väsby 

Swedbank i Väsby 

Väsby Sushi 
& Salladsbar

EN HELG I 
VÄRLDSKLASS

ELITSIMMARE 
FRÅN 

DANMARK 
FINLAND 
NORGE 

RUMÄNIEN 
SCHWEIZ OCH 

POLEN

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SIMSPELEN
VILUNDABADET 19 – 20 OKTOBER FRI ENTRÉ
FÖRSÖK 10.00 FINALER 17.00 VÄLKOMMEN!

Arrangör: 
Väsby 

Simsällskap 
i samarbete 
med Medley 

och 
Upplands Väsby 

kommun

www.vss.se
Väsby Fysikaliska 

Klinik

Söderlunds
Bilservice

EN TÄVLING I VÄRLDSKLASS
VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SIMSPELEN 2017

FÖRSÖK 10.00 
FINALER 17.00 
VÄLKOMMEN!

VILUNDABADET 
7 – 8 OKTOBER 

FRI ENTRÉ

ELITSIMMARE FRÅN POLEN DANMARK 
FINLAND 0CH SVERIGE

SARA JUNEVIK

GORAJ MARCIN

MAGNUS JAKUPSSON

ANNA MIRAM

HANNAH BRUNZELL

JOSEFIN LINDKVIST

JAKUB MAJERSKI

ERIK PERSSON

BJÖRN SEELIGER

KRISTIAN KRON

MICH
ELLE COLEMAN

ADAM PAULSSON JOHANNES SKAGIUSROBIN HANSSON

Arrangör: 
Väsby Simsällskap 
i samarbete med 

Medley och Upplands 
Väsby kommunwww.vss.se

Väsby Fysikaliska 
Klinik

Söderlunds
Bilservice

Björn Asp 
Grafisk Form

EN TÄVLING I VÄRLDSKLASS
VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SIMSPELEN 2018

VILUNDABADET 24-25 NOVEMBER FRI ENTRÉ 
FÖRSÖK 10.00 FINALER 17.00. VÄLKOMMEN!

ELITSIMMARE FRÅN POLEN 
0CH SVERIGE

ENATOS
CONSULTING AB

TIO ÅRS  
JUBILEUM

EN TÄVLING 
I VÄRLDSKLASS

SVENSKA SIMSPELEN 30-31 OKTOBER
     Kom och se dagens och morgondagens stjärnor. Gratis inträde!

Vilundabadet lördag och söndag 
kl 10.00 försök och 18.00 finaler.

Camillas
Hemtjänst & Service AB

Mercedes Benz

MR
m e l  r i c h m a n

Kim Vandenberg, USA, VM-silver 2007 
och OS-brons 2008. Simmar VM i Dubai 
i december.

Katarzyna Wilk, polsk rekordhållare på
50 och 100 frisim.

Svensk senior- och juniorelit med Väsbys 
Ida Sandin och Sara Thydén, vinnare 2009.

Josefin Lillhage, OS-brons 2000, 
världsmästare 2004, europamästare 2004, 
2005 och 2007.

Petra Granlund, europamästare 2008, 
tvåa 2009.

Gabriella Fagundez, EM-brons 2010. 
Gör comeback i Väsby Simsällskap.

Arjen van 
der Meulen, 
holländsk 
mästare 
och 
rekord-
hållare.

Spanska 
juniorlandslaget 

               Svenska
  utvecklingslandslaget

Polska elitsimmare 
från Simcentrat i Krakow.

   Holländska elitsimmare 
           från Siminstitutet i 
                        Eindhoven.

Norska simklubbarna 
Asker, Lambertseter, 
Bærum och Bergen.

Arrangör: 
Väsby Simsällskap i 
samarbete med Medley 
och Upplands Väsby 
kommun.

Swedbank i Väsby 

Swedbank i Väsby 

Swedbank i Väsby 

Centralvägen 3 194 76 Upplands Väsby
Telefon 08-590 811 40

www.blomsterpinglan.se

Blomsterpinglan VÄSBY FÄRGHALLUpplands Väsby www.intersport.se

www.vss.se

Centralvägen 3 194 76 Upplands Väsby
Telefon 08-590 811 40

www.blomsterpinglan.se

Blomsterpinglan

Arrangör: 
Väsby 

Simsällskap 
i samarbete 
med Medley 

och 
Upplands Väsby 

kommun

www.vss.se

Väsby Fysikaliska 
Klinik

Söderlunds
Bilservice

Björn Asp 
Grafisk Form

KISTA 
SNABBTRYCK AB

TIGER

EN HELG I VÄRLDSKLASS

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SIMSPELEN
VILUNDABADET 18 – 19 OKTOBER FRI ENTRÉ

FÖRSÖK 10.00 FINALER 17.00 VÄLKOMMEN!

Johannes Skagius

Nadja Salomonsson

Daniel Skanning

Josefin Lindkvist

Stefan Nystrand

Julie Aglund Lauridsen

STOCKHOLM

SVENSKA
SIMSPELEN

29-30 OKTOBER 2011
KOM OCH SE DAGENS OCH MORGONDAGENS STJÄRNOR. GRATIS INTRÄDE!

NYA VILUNDABADET 
LÖRDAG OCH SÖNDAG 
KL 10.00 OCH 17.00.

Arrangör: 
Väsby Simsällskap i 

samarbete 
med Medley och 

Upplands Väsby kommun.

Centralvägen 3 194 76 Upplands Väsby
Telefon 08-590 811 40

www.blomsterpinglan.se

Blomsterpinglan

 

 
Upplands Väsby  www.intersport.se

Den 8 november mellan kl 19-21 träffar du leverantörer från Salomon, Fischer, Madshus, Alpina, 
Swix, Start, Atomic, Toko och många fler. Vi har 20% rabatt på vårt längdåkningssortiment*, 
både konfektion och skidor, samt många andra förmånliga erbjudanden. Välkommen! 

Missa inte årets Vasaloppskväll.
Torsdagen den 8:e november kl 19-21.

20% RAbATT 
på längdsortimentet.

* gäller ej färdiga skidpaket och spec.priser

Kom in 
och prata vallning 
med fd elitåkaren 
Christer Majbäck!  

www.vss.se

LARS FRÖLANDER
OS-segrare 2000, flerfaldig världs- och 
europamästare

SARAH SJÖSTRÖM
Världs- och europamästare
Flerfaldig Världscupvinnare

GABRIELLA FAGUNDEZ
Flerfaldig EM-medaljör

SPANSKA JUNIORLANDSLAGET 

POLSKA ELITSIMMARE FRÅN 
KRAKOW

ELITSIMMARE FRÅN NORGE 
OCH FINLAND

PETTER STYMNE 
Europmästare samt 
VM-medaljör

Svenska mästarna 

IDA SANDIN och SARA THYDÉN

JAKOB DORCH 
Nordisk  rekordhållare 
i bröstsim

SVENSK JUNIORELIT 
MED FLERA VÄSBYSIMMARE

PETRA GRANLUND
Europamästare 2008, VM-trea 2010, 
världscupvinnare 2011

Svartrökarnas
Chark & Delikatess

Väsby Fysikaliska 
Klinik
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Köp en valfri 15cm meny
så får du en extra valfri
15 cm sub på köpet.

Valfri 15 cm sub

på köpet

Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.
Gäller ej "Sub of the day".
Billigaste sub på köpet.

VÄSBY CENTRUM

clas ohlson Söderlunds
Bilservice

Arrangör: 
Väsby 

Simsällskap 
i samarbete 
med Medley 

och 
Upplands 

Väsby kommun

www.vss.se

Väsby Fysikaliska 
Klinik

Söderlunds
Bilservice

Björn Asp 
Grafisk Form

KISTA 
SNABBTRYCK AB

TIGER

EN TÄVLING 
I VÄRLDSKLASS

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SIMSPELEN 2015

ELITSIMMARE
 FRÅN POLEN

SAUDIARABIEN
DANMARK

FINLAND NORGE
0CH SVERIGE

VILUNDABADET 10 – 11 OKTOBER FRI ENTRÉ
FÖRSÖK 10.00 FINALER 17.00 VÄLKOMMEN!

THERESE 
ALSHAMMAR

Centralvägen 3 194 76 Upplands Väsby
Telefon 08-590 811 40

www.blomsterpinglan.se

Blomsterpinglan

Arrangör: 
Väsby Simsällskap i 

samarbete 
med Medley och 

Upplands Väsby kommun.

www.vss.se

Väsby Fysikaliska 
Klinik

Söderlunds
Bilservice

KISTA 
SNABBTRYCK AB

TIGER
Swedbank i Väsby 

Swedbank i Väsby 

Kim
Vandenberg Michelle

Coleman

Petter
Stymne

Sarah
SjöströmSimon

Sjödin

Gabriella

Fagundez Petra 

Granlund Sara 
Thydén

Väsbys

Svenska Mästare

Elitsimmarna från Krakow 
i Polen. Tretton elitklubbar 
från Finland och Norge. 
Och många fler!
Vilundabadet  27 och 28 oktober. 
Gratis inträde. 
Försök 10.00 och finaler 17.00. 
Välkommen!

Väsby Sushi 
& Salladsbar

INFRA CITY 
UPPLANDS VÄSBY

Arrangör: 
Väsby 

Simsällskap 
i samarbete 
med Medley 

och 
Upplands Väsby 

kommun

www.vss.se

Väsby Fysikaliska 
Klinik

Söderlunds
Bilservice

EN TÄVLING 
I VÄRLDSKLASS

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SIMSPELEN 2016

ELITSIMMARE FRÅN POLEN DANMARK FINLAND NORGE 0CH SVERIGE

FÖRSÖK 10.00 
FINALER 17.00 
VÄLKOMMEN!

VILUNDABADET 
8 – 9 OKTOBER 

FRI ENTRÉ

S I M O N  S J Ö D I N
S O P H I E  H A N S S O N

TH E R E S E  A L S H A M M AR

DA N I E L  S K A A N I N GS A R A H  B R O



KAIRO  
FÖR GLADA FESTER OCH 

SERIÖSA KONFERENSER ! 

36

Kairo ligger inte bara vid Nilen utan också vid Mälaren. 
Här vid farleden mellan Stockholm, Sigtuna och 
Uppsala finner du Mälardalens minst kända fest- och 
konferensgård – detta  trots att namnet Kairo är 
förknippat med en av världshistoriens viktigaste 
konferenser!

Prisvärda fester i vacker miljö. Kairo har den rätta 
miljön för en lyckad fest. I festsalen är det högt i tak 
och till den fulla upplevelsen hör den vackra utsikten 
över Mälaren. Som festvåning är Kairo lämpat för 
20-70 personer. Köket är välutrustat och i festsalen 
finns en professionell ljudanläggning för festtal och  
dansmusik. 

Effektiva dagkonferenser.
Kairo ligger mitt emellan Stockholm och Arlanda. 
Det gör Kairo till en effektiv mötesplats  –  främst för 
dagkonferenser.

Kairo är utrustat med modern AV-utrustning.
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37

Vad kostar festen eller 
konferensen på Kairo? 

Vi tror att svaret blir en glad 
överraskning för dig. 

För mer information kontakta 
Josefin Lindkvist på 
Väsby Simsällskap 

telefon 08-594 113 03,
E-post kairo@vss.se eller 

post@vss.se
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SUMSIM 
I MALMÖ
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DAG 1
Traditionsenligt börjar mästerskapet med 4x200-lagkapper!
Vi hade tre lag i vattnet som gjorde riktigt fina lopp.
Först ut yngsta tjejerna, som ”persar” 3 sekunder och 
placerar sig på en fin 10e plats.

Elin Peng 2.12.78 Michelle Wissinger 2.17.60 
Tuva Björkén 2.21.72 Amanda Takala 2.18.40 

Äldsta grabbarna ”persar” 4 sekunder och placerar sig på en 
fin 9e plats.

Martin Melinder 2.01.36 Eric Hansson 2.03.27
Christopher Lindholm 2.05.64 Ivar Simonsson 2.09.33

Äldsta tjejerna var revanschsugna och gör en stark lagkapp 
med 5 sekunders ”pers” och tar hem ett BRONS!!

Ebba Andersson 2.09.63 Tova Andersson 2.08.65
Louise Peacock 2.13.76 Julia Björkén 2.15.32

En riktigt grym första dag och nu taggar vi vidare! 
Anga-la-banga!

DAG 2
Dag 2 på Sum sim bjuder på över 30 grader varmt 

och strålande sol. 
Även i bassängen kokar det idag.

Första gren 400 frisim och 4 grabbar i vattnet. Linus Areblad 
slår till med nytt fint pers (5 sekunder!) 4.35.11 och en fin 10e 
plats. Ivar Simonsson gör ett lopp strax över pers, 4.33.44. 
Eric Hansson gör ett starkt lopp och persar med 3 sekunder, 
nya fina tiden lyder 4.19.82. Veteranen Martin Melinder 
köttar på och tar sig till final, väl i finalen blir det nytt pers 
igen, 4.14.81, och en välförtjänt 5e plats.

Andra gren, 100 frisim, Amanda Takala först ut strax över 
pers med 1.04.55. Elin Peng tar sig vidare till final och persar, 
1.00.94 och en fin 6e plats. Ebba Andersson strax över pers 

men med ett fint lopp på 1.01.02 och en 12e plats. Tova An-
dersson tar sig till final och i finalen går det snabbare, 59.64 
och en 7e plats.

100 bröstsim och debutanten Ragnar ”Ragge” Simonsson 
gör ett fint lopp med 1.20.06. Theodor ”Sputnik” Sköld slår 
till med 3 sekunders pers, 1.10.98 William ”Wille” Lernå slår 
även han till med 3 sekunders pers, äntligen under dröm-
gränsen, 1.09.99.

Amanda Takala slår till med ett kanonlopp på 200 medley, 4 
sekunders pers och en 15e plats, 2.36.96. Michelle Wissinger 
simmar sig till final och slår till med pers igen, 2.31.40 och 
en 8e plats. Nytt pers även för Louise Peacock och Tova 
Andersson, 2.33.54 respektive 2.28.18 ”Pengen” simmar sig 
till final och 2.30.50 ger henne en 7e plats.

5 killar i vattnet på 200 fjärilsim;

Kevin Rathnasiri, debutanten och dagens överraskning, 7 
sekunders pers, 2.31.57.

Väsby deltog i år med totalt 25 simmare!
I klubbstriden slutade vi på en sjundeplats med 260 poäng, 

vilket är fem placeringar bättre än i fjol!
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William Malmborg öppnar starkt och krigar sig till 2.34.8.
Ivar Simonsson nytt pers 2.22.64.
Martin Melinder nytt pers 2.20.24.
Christopher ”Chrille” Lindholm tar sig till final och tar sig i 
mål som 7a, strax över pers 2.13.79.

Peacock simmar 1500 frisim strax över pers 19.15.70 - ett 
starkt lopp.
Tova Andersson också strax över pers efter ett starkt lopp, 
18.30.50.
Ebba Andersson persar 40 sekunder, 18.50.16.

Dagen avslutades med medleylagkapper, båda lagen gör 
kanoninsatser och visar att Väsby är grymma på lagkapper.

Pojkar 15 år oy
Malmborg 1.09.17 Simonsson 1.19.50 Rathnasiri 1.05.74
Areblad 1.01.32

Pojkar 16-17 år
Lernå 1.05.77 Sköld 1.10.33 Lindholm 1.00.63 Melinder 56.45

Efter kyckling-curry har vi nu tagit kväll. 
Efter en god natts sömn är vi redo igen i morgon.

1500 frisim och 100 % pers! Ivar bjuder på ett starkt lopp, 
17.40.88. I finalen bjöds vi på två rysare, Eric krigar sig till 
en fin 5e plats med 10 sekunders pers, 17.02.15. Martin krigar 
från början till slut, pers med 12 sekunder, 16.45.62 och tar 
sin första individuella medalj, BRONS!!

Finalerna avslutades med 4x100 medley;
15 år oy

Lag 2
Kantecki 1.14.04 Åkerman 1.20.24 Bergman 1.11.46 
Takala 1.03.17

Lag 1
Tittelbach 1.12.01 Björkén 1.19.11 Wissinger 1.08.18
Peng 1.00.57

”Veteranerna”
Peacock 1.11.26 Björkén 1.14.74 T Andersson 1.06.58
E Andersson 1.00.26

Efter samling och pepp är det nu sömn 
och återhämtning! Anga-la-banga!!

DAG 3
400 frisim börjar dag 3 med, Peng 4.47.79.
Ebba Andersson 4.45.24 och Tova Andersson 4.40.50.

100 frisim och Linus Areblad slår nytt pers med 1.00.92.

100 bröstsim och många tjejer i vattnet. Hanna Åkerman 
1.20.49, Tuva Björkén 1.19.25, Julia Björkén 1.15.56, tjejerna 
lite över pers men gav allt. Michelle Wissinger tar sig till 
final och bjuder på ett spännande race, nytt pers 1.15.68 och 
ett BRONS!!

Linus Areblad fortsätter sitt persrace med nytt pers på 200 
medley, 2.31.04. Chrille slår också nytt pers, 2.22.05. Wille 
och Martin en bit över pers men starka lopp ändå.

Emelie Lindström kämpar och bjuder på ett 200 fjärilsim på 
2.44.25, Peng simmar in på 2.33.70.
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DAG 4
Lördag och dag 4 på Sum sim startade med 400 medley och 
3 tjejer i vattnet. Peacock gör ett starkt lopp lite över pers 
5.32.63. Peng vidare till final, i finalen gör hon en simning 
snabbare än på morgonen, 5.22.88 och en 7e plats. Tova 
också till final, även hon snabbare i finalen med 5.16.19 och 
en 8e plats.

100 fjärilsim och Linus Areblad fortsätter sin persjakt, nytt 
pers med 5 sek! 1.06.95 och en 11e plats.
Malmborg sätter också ett nytt fint pers på 1.05.32. Chrille 
gör ett starkt lopp på 1.00.75.

100 ryggsim och 3 tjejer i vattnet. Peacock 1.13.11, Tittelbach 
1.12.17 och Tova 1.10.66.

200 frisim för Eric och Martin. Eric bjöd på ett nytt fint pers 
med 2.03.41. Martin gör en fin simning strax över pers på 
2.02.49.

200 bröstsim och 4 tjejer i vattnet. Åkerman 2.55.95, 
T Björkén 2.51.92, J Björkén 2.47.14 och Wissinger 2.47.25. 

Malmborg simmar 200 ryggsim och här i mål på tiden 
2.33.83. Lernå slår till med nytt fint pers på samma distans, 
2.21.38.

Ebba Andersson krigar en 800 frisim och persar med
 8 sekunder, 9.37.28 och en fin 7e plats.

Veterangrabbarna avslutar kvällens finaler med en grym 
lagkapp, 4x100 frisim;

Melinder 56.65  Hansson 57.51  Lindholm 57.24  Lernå 58.29

Imorgon är sista dagen på detta mästerskap 
och som vi brukar säga (och visa) 

- sista BÄSTA! 

DAG 5
Sum-Sims sista dag bjöd på många 

fina simningar och våra simmare visar ännu en 
gång hur starka de är!

400 medley, Lindholm 5.02.94 och en 11e plats. 
Martin vidare till final och i finalen blir det en 7e plats med 
4.54.23.

Många tjejer i vattnet på 100 fjärilsim, Takala nytt pers 
1.12.27. Debutanterna Elin Bergman 1.13.28 och Anna Mat-
tila 1.11.79. Wissinger vidare till final, i finalen bjuds det på 
riktig spänning och det blir en fin 4e plats med nytt pers 
1.06.57! Elin Peng också vidare till final, även här blev det 
spänning och nerver, slutar på en fin 5e plats med 1.06.55!

Malmborg gör ett kanonlopp på 100 ryggsim och persar, 
1.07.69!

200 frisim, Peng 2.16.40. Ebba vidare till final och avslutar 
sitt sista Sum-sim med en 8e plats 2.11.09, Tova simmar 
också final och med en grym målgång tar hon BRONS!! 
2.08.17.

200 bröstsim och Lindholm går i mål på 2.44.37. 
Sköld fortsätter persa och går i mål på 2.34.84. Lernå2.39.28.

200 ryggsim, Takala 2.38.63, Tittelbach 2.37.89 och Peacock 
2.32.84 slutar på en fin 10e plats!

800 frisim och 3 grabbar i vattnet, Simonsson 9.19.24, 
Melinder 8.55.17 och en 5e plats. Hansson gör ”småbarns-
pers” och första gången under 9 minuter, 8.51.41 och en 
4e plats!

Dagen avslutas i vanlig ordning med lagkapper, 
denna gång 4x100 frisim. Tjejerna gör riktigt bra 

lagkapper och avslutar årets Sum-sim med bravur!

15 oy
Peng 1.01.20 Takala 1.02.72 Wissinger 1.04.0 
Tittelbach 1.02.90

16-17
T Andersson 1.01.08 E Andersson 1.00.2 Björkén 1.00.6
Vespertini 1.02.82

I klubbstriden slutar vi på en 7e plats med 
260 poäng, det är 5 placeringar bättre än i fjol!

Tack till alla simmare som bjudit på spänning och 
glädje dessa dagar. Tack också till er föräldrar 

som hejat och varit ett stöd på läktaren!

Anga-la-banga, Let’s GOO!
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Totalt hade vi ett 20-tal simmare med 
och för många blev det en hel del lopp 
under helgen.
Pallplatser
Guld
4x50 medley damer. Elin Ristl, 
Julia Björkén, Josefin Lindkvist, 
Tova Andersson.
Silver
Andreas Fürst 100 bröstsim.
Julia Björkén 50 bröstsim, 
100 bröstsim.
Eric Hansson 1500 frisim.
Carl Göransson 400 medley, 
800 frisim. 
Tova Andersson 200 medley.
Josefin Lindkvist 50 frisim.
Elin Peng 200 fjärilsim. 
4x50 frisim damer. Tova Andersson, 
Elin Ristl, Julia Björkén, Elin Peng.
Brons
4x100 frisim damer. Tova Andersson, 
Julia Björkén, Elin Peng, Elin Ristl.
Tova Andersson 200 frisim, 800 frisim.
Katherina Gkioni 1500 frisim.
4x100 medley damer. Elin Ristl, 
Julia Björkén, Josefin Lindkvist, 
Tova Andersson.
Louise Peacock 400 medley.
Victor Halldén. 1500 frisim.
4x200 frisim damer. Julia Björkén, 
Tova Andersson, Elin Peng, 
Louise Peacock.
4x200 frisim herrar. Carl Göransson, 
Gustav Frödeberg, Martin Melinder, 
Simon Brandt. 
Elin Peng 200 bröstsim, 200 medley. 
Andreas Fürst 50 bröstsim.
Topp fem i Klubbställningen:
1. Simklubben Neptun 2697 poäng
2. Väsby Simsällskap 2346 p
3. Södertörns Simsällskap 1659 p
4. Täby Sim 1581 p
5. Järfälla Simsällskap 867 p

Helgen 6-7 oktober avgjordes 
DM i Torvalla Simhall. 

Väsby slutade tvåa i klubbstriden! 
Vann gjorde SK Neptun och trea blev arrangören 

Södertörn Simsällskap.
På bilden ser vi det segrande laget på 4x50 medley:

Elin Ristl, Julia Björkén, Josefin Lindkvist och Tova Andersson.
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ARENA CUP
Årets Arena Cup blev den sista av sitt slag! 

Till 2019 har vi valt att lägga ner Arena Cup till förmån för 
Svenska Simspelen. Varje arrangemang kräver en stor insats 

av alla inblandade och vi vill se till att det vi gör 
fortsätter att hålla god kvalitet framöver.

Tävlingen är populär och till i år fick vi begränsa flertalet 
av grenarna då simmare från hela Stockholm kom 

och ville testa på formen i kortbana efter vårens långbanesäsong. 
Vi hade runt 70 simmare på plats och vi gjorde en stark 

säsongsstart tillsammans!
Tack till alla som hjälpte till att göra tävlingen 

och arrangemanget möjligt!
Tapani Widholm tog  många fina bilder under helgen som gick!

CUP
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SIMKAMPEN

Samtidigt som Arena Cup gick av 
stapeln hade vi simmare och träna-
re på plats i Godby på Åland för Sim-
kampen! Den årliga kampen mellan 
Stockholms Simförbund och SFI, 
Svenska Finlands Idrottsförbund. 

Förutom att tävla så får simmarna 
(och tränarna) chansen att lära kän-
na varandra över klubbgränserna.
Tobias Hörlin åkte med som tränare 
och Peter Wissinger funktionär för 
Väsby SS.

I år hade vi hela nio simmare uttag-
na!

Från vänster till höger på bilden: 
Amanda Takala, Lovisa Fantenberg, 
Erik Bergman, Linus Areblad, 
Christopher Lindholm, 
Eric Hansson, Michelle Wissinger, 
William Lernå och Elin Peng.

Varje simmare deltog i 2-3 individu-
ella distanser samt en del lagkap-
per. En stark och rolig start på sä-
songen!
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Rebecca du har varit i föreningen 
både som simmare och tränare.  
Du har i många år haft ungdomsgrup-
perna och varit ansvarig för Sum Sim 
gruppen. 
På senare år så har du studerat till 
lärare och du har kombinerat detta. 
Nu har du kommit till ett vägval där 
du går vidare till skolan. 
Vi vill tacka dig för allt du gjort och 
önskar dig Lycka till.

Victor du kom till föreningen efter att 
du haft samtal med Pär på ett SM i 
Borås. 
Du började med teknik och medley 
grupper och sedan breddansvarig och 
ungdomsgruppstränare. Där har du 
knutit samman de olika nivåerna och 
arbetat på den röda tråden mellan 
olika nivåerna. Nu har du kommit till 
ett vägval där du vidgar dina vyer och 
blir tränare i Norge. 
Vi vill tacka dig och önska dig 
Lycka till.

TACK FÖR ER TID HOS OSS!
VÄSBY SIMSÄLLSKAP ÖNSKAR 

ER LYCKA TILL.
REBECCA VICTOR



BJÖRN ASP GRAFISK FORM
0709426817   bjorn.asp@telia.com

Söderlunds
Bilservice

Allbilverkstad
Telefon

590 942 00
Specialité

VOLVO · RENAULT · FIAT · ALFA ROMEO
Stockholmsvägen 11, Upplands Väsby

(infart Vatthagsvägen)
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Väsby Simsällskap 

en orange prick på Idrottskartan!

Idrottsbrevet är ett nytt projekt för att motverka sexuella övergrepp 

mot barn i idrotten. Väsby simsällskap är en av de första bland 

olika sim föreningar i Sverige som gått med i detta projekt. Vi är en 

av de 62 utav 25083 olika idrotts föreningar som följer idrottsbrevets 

riktlinjer.

Det handlar till en största del om undervisning. Som förening följer 

man Idrottsbrevets riktlinjer vilket är ett stöd för föreningen i det 

förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn.

För att bli en orange prick på Idrottskartan så behöver ordförande/

sportchef fatta ett styrelsebeslut som grundar arbetet kring Idrotts-

brevet och att samtliga tränare respekterar och följer integritets-

policyn & riktlinjerna. Därefter informera samtliga medlemmar om 

det arbete som tar vid för att förebygga miljön kring våra barn och 

ungdomar. 

Väsby simsällskap bjöd in Nina Rung som är kriminolog och en 

av de som har tagit fram Idrottsbrevet. Hon genomförde olika 

föreläsningar för våra ledare, föräldrar och aktiva. Efter detta så har 

vi tagit in utdrag ur belastningsregistret på alla ledare. 

Under höstens utvecklingssamtal så går vi igenom alla punkterna i 

Idrottsbrevets riktlinjer. Detta arbete är ett pågående projekt som 

kommer att följas upp varje år med olika workshop bland ledare 

föräldrar och aktiva för att motverka sexuella övergrepp mot barn 

i idrotten.

Marie Sparrman

Verksamhetschef Väsby simsällskap
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God Jul och 
Gott Nytt År önskar 
Väsby Simsällskap



ProDOB AB
Kanalvägen 3d • UPPLANDS VÄSBY • 08-410 400 67
Mån-tors 07.30-17.00 • Fre 07.30-1600
Lunch 12.00-13.00
www.prodob.se • info@prodob.se

VI TAR HAND OM 
DIN HUSBIL & PERSONBIL
När du lämnar in din husbil eller bil till oss kan du lita på att vi tar hand om den på bästa sätt. Vi har välutbildad 
personal och jobbar med reservdelar motsvarande orginalkvalitet, med tre års funktionsgaranti.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

• Ackrediterad Autoexpert verkstad

• Service enligt biltillverkarens specifi kationer 

   (Assistansförsäkring 12 månader Europa)

• Reparationer på bildelen/chassit

• AC kontroll samt reparation

• Däck & Fälg hjulskifte 

   (vi har specialiserat oss för husbilar)

• Däck Hotell för Husbilar/Personbilar

• TPMS, Tire Pressure Monitoring System för Husbilar/

    Personbilar (däcktrycksövervaknings system)

• Hjulinställning för Husbilar/Personbilar

• Montering av Extraljus, LED ramp, Backljus

• Vattenreningsverk (Blue Marine Led UV-light) med Wi-Fi

• Lackskydd/Polering/Tvätt

Vi ingår i 
Autoexpert & Däck Team kedjorna.

Vår kunskap din trygghet


