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NY ORGANISATION
Året inledde med en omorganisation, ny huvudträ-
nare Marcelo Machado och jag som tillsatt verksam-
hetschef. Målet med detta är att få in ett nytänkande 
kring träningsverksamheten och en helhetsbild över 
föreningen. Det innebär att de anställdas arbetsroller 
tydliggjorts för att underlätta ett hållbart ledarskap. 
Detta har föreningen fått hjälp av via en konsult. På 
våren utvärderades gamla grupper och utvecklings-
arbete för nya grupper påbörjades. Ett långsiktigt ar-
bete för föreningen har startats där vi åter igen är på 
gång att vara bland de tre bästa klubbarna i landet!

NATIONELL IDROTTS 
UTBILDNING-NIU

Vår förening ingår i samarbete med Svenska simför-
bundet och driver Nationell idrotts utbildning, NIU 
på gymnasiet. Sedan 2008 och fram till 2018 har vi 
simmare som gått NIU på Arlanda gymnasiet och 
from hösten 2017 så arbetar vi även tillsammans med 
Väsby Nya Gymnasiet. Det är fördelaktigt för ungdo-
marna som simmar på hög nivå att genom NIU pro-
grammet kunna kombinera sin gymnasie utbildning 
samtidigt kunna träna under sin skoltid.

Närheten mellan simhall och skola är en stor fördel 
för den aktive då det krävs mycket tid både i vatten 
och i skolan. Vi tackar Arlanda Gymnasiet för det fina 
samarbete vi har och välkomnar vårt nya samarbete 
med Väsby Nya Gymnasium.

IDROTTSBREVET
När jag hörde talas om Idrottsbrevet första gången 
så var det för mig en självklarhet att vi som förening 
skulle ingå i det. Idrottsbrevet är ett nytt rikstäckande 
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 25 083 olika idrotts för-
eningar som följer idrottsbrevets riktlinjer.

Det handlar till största del om undervisning. Som för-
ening följer man Idrottsbrevets riktlinjer vilket är ett 
stöd för föreningen i det förebyggande arbetet mot 
sexuella övergrepp på barn.

Jag är glad att meddela att föreningen är på gång. 
Vi har kommit upp och närmar oss att vara bland de 
främsta klubbarna i landet. På vårt senaste mäster-
skap kortbane SM/JSM placerade vi oss 5 respektive 
7:a för junior och senior.

NU BLICKAR VI FRAMÅT OCH 
JAG SER FRAM EMOT 2018!

NU ÄR VI PÅ GÅNG!
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CITY HOTEL
Vårt ”vattenhål” i Göteborg

”City Hotell gör skäl för namnet. 
Ligger mitt i Göteborg. 
En tvärgata från Kungsports-avenyn. 
Nära Nordstan och 
Centralstation åt ena hållet. 
Och Ullevi, Scandinavium, Svenska 
Mässan och Liseberg åt det andra.
Men viktigast av allt är närheten 
till Valhallabadet.
Vi är ofta där på tävlingar och 
läger. Och då är det bra att ha nära 
till hotellet så man hinner koppla 
av mellan passen”.

Bo i stadskärnan vid Avenyn intill 100-tals butiker och restauranger.
Från City Hotel vid Avenyn har du gångavstånd till det mesta som 

Göteborg har att erbjuda.

Lorensbergsgatan 6  Göteborg  Tel 031-708 40 00  Fax 031-708 40 02
receptionen@cityhotelgbg.se   www.cityhotelgbg.se

Pär Gabrielsson  Väsby Simsällskap

Våra standardrum.
Bo mitt i centrala Göteborg 

i något av våra ljusa, 
nyrenoverade rum med 
egen dusch och toalett 

på rummet.

Om du inte vill lägga 
mycket pengar på 
boendet Då är ett 
ekonomirum det 

bästa alternativet!



4

4

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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Ansvariga för simskolan är Marie Sparrman
och Josefin Lillhage

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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SM/JSM I BORÅS

HELLO 
Last spring Väsby SS went to Borås 
to compete at the JSM/SM. Before 
the meet, we spent a week in Goth-
enburg at a pre-camp. It was a new 
experience for me to attend a training 
camp before the Swedish Champion-
ship. The camp allowed us to spend 
extra time together building the team 
spirit and getting focus, we had a gre-
at time. 
When it comes to the competition, we 
did a good job. It was especially cool 
to see our post-high school swimmers 
to start leading the team as seniors. 
They had chosen to buy in and step 
up the team spirit; we had improved 
so much in this aspect. It was a mea-
ningful competition from that stand-

point. In the pool we took important 
steps to build the teams confidence 
by getting 6 medals and setting the st-
age for what is to come. Anna Miram 
was 3rd on the 200 Medley and 100 
Back, 2nd on the 200 Back on the Ju-
nior class and 3rd on the 200 Back at 
SM, Max Sundberg finished 2nd on the 
800 Free at the JSM, Emma Wahlund 
3rd on the 200 Breaststroke at JSM, 
and Josefin Lindkvist 3rd on the 200 
Butterfly at SM. We also ended in both 
the JSM and SM scoring more points 
as a club than the previous year. 
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One of the 
Väsby goals 
is to come 
back to be 
part of the 
country’s 

top programs, 
obviously we 

still have 
a long way 
to go and 
for that to 

happen more 
has to go right. 

Keep up the 
good work. 

Lets Go
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DM I ERIKSDALSBADET

DM MEDALJÖRER:
Robert Palosaari, guld (200 bröstsim)
Tova Andersson, silver (200 frisim)
Anna Miram, guld (200 ryggsim), 
silver (100 ryggsim), brons (50 ryggsim)
Michelle Berntsson, brons (50 fjärilsim)
Cornelia Eklund, brons (1500 frisim)
Louise Halldén, guld (400 frisim), 
silver (800 frisim)
Emma Wahlund, silver (200 bröstsim)
Josefin Lindkvist, guld (50 frisim), 
silver (100 frisim & 200 fjärilsim)
Nadja Salomonsson, silver (50 frisim)
Andreas Fürst, silver (50 bröstsim)

I lagkapperna placerade följande lag 
på medaljplats:

Väsby SS Damer, guld (4×200 frisim), 
silver (4×100 frisim & 4×100 medley)
Väsby SS Mix, silver (4×100 frisim)

BRA KÄMPAT ALLIHOP!

6 juni avgjordes DM i 50 m bassäng i Eriksdal. 
Väsby Simsällskap placerade sig på en 3.e plats i 
klubbpoängen och tog sammanlagt 4 guld, 8 silver 

och 3 brons.
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NEPTUNIADEN
Den 20-21 maj deltog Elit & Arlanda-

simmarna på Neptuniaden i Eriksdalsbadet. 
Tävlingen användes som ett bra fartpass 

på söndagseftermiddagen.
Sammanlagt tog VSS 7 guld, 5 silver 

och 3 brons.

VÅRA MEDALJÖRER:
Cornelia Eklund, guld (200 medley, 400 medley, 
200 fjärilsim)
Josefin Lindkvist, guld (50 frisim & 100 frisim)
Nadja Salomonsson, guld (200 medley) , 
silver (200 frisim) och brons (100 frisim)
Karl Frylmark, silver (200 bröstsim) , 
brons (200 fjärilsim)
Louise Halldén, guld (200 fjärilsim & 200 frisim)
Hanne Melin Romstad, brons (200 fjärilsim)
Anna Miram, silver (200 meley & 100 ryggsim)
Simon Brandt, silver (50 ryggsim)

BRA JOBBAT!

HEAD SUMMER CUP!
30 juni- 2 juli 2017

Då var säsongens sista tävling simmad för några av 
våra teknik- medley och ungdomssimmare. Vi hade 
runt 30 simmare på plats. Här följer en kort summe-
ring av helgens tävling.

Rebecca Velin, Ivar Lövefors och Therese Taflin 
Jäghult slog flera långbanepers från de senaste lång-
banetävlingarna. Lovisa Jardelid och Alice Lind-
gren satte långbanepers på några av 50m-distanser-
na. Linnea Lindgren testade olika upplägg på sina 
lopp och fick med sig några pers. Matilda Pfeiff fick 
kliva upp på pallen på 200 medley. Elsa Svahn och 
Isabelle Skytt simmade starkt på bland annat rygg-
sim och frisim. Beatrice Scuderi simmade snabbt på 
flera femtior och avverkade dessutom 100m fjäril-
sim i långbana. Cecilia Eklund satte storpers på 100 
och 200 frisim. Christopher Dufva fick kliva upp på 
pallen i flertalet av sina lopp och satte flera pers.

Våra tekniksimmare provade på långbana och 
100 meter för första gången, vilket de gjorde med 
bravur. Premiärsimmare var Hanna Areblad, Jose-
fine Hafstad, Jacob Pettersson, Erik Svensson, Erik 
Frantz, Ängla Edin, Vera Wijk, Fanny Krekula, 
Fanny Karls, Junes Khattab, Casper Sundgren, Milo 
Peterson, Ansh Dua, Nika Kavlashvili, Kristina Er-
iksson och William Rättö.

Bra kämpat!

JÖNS SVANBERGSIMMET
14-15 maj 2017

Den 14-15 maj gick Jöns Svanberg av stapeln i Uppsala, en 
tävling som gick i 50m bassäng. Väsby hade lite drygt 40 
simmare på plats. Tävlingspassen var långa och vi spende-
rade över 12 timmar i en otroligt varm simhallen både lör-
dag och söndag. Trots detta höll simmarna humöret uppe 
och presterade riktigt bra.

För många var det första tävlingen i långbana på länge vil-
ket är extra roligt. Våra äldsta ungdomssimmare är mitt i 
förberedelserna inför sommarens mästerskap, vilket be-
tyder att de är ganska hårt tränade. Trots detta så har det 
slagits många nya personliga rekord och många medaljer 
plockades hem.

Vi fick även några nya sum-sim kval, stort grattis!
Vi simmade också många lagkapper, där simmarna preste-
rade bra. Det är alltid nyttigt att öva på att simma lagkapp, 
det ger extra energi och bidrar ytterligare till teamkänslan.

Bra jobbat alla simmare! 
(och föräldrar som servat och hejat)



12

Varberg bjöd på omväxlande väder och snabbt skiftande 
förhållanden, men simmarna handskades mycket bra med 
detta och presterade riktigt bra.

Vi fick ta del av otroligt många tekniskt väl utförda lopp, 
flertalet personliga rekord och många snabba simningar.
Samtliga simmare har tränat otroligt engagerat och mål-
medvetet inför denna för terminen avslutande tävling, och 
det var fantastiskt roligt att få se vilket resultat det givit!
Vi tränare är otroligt stolta över alla och ser redan fram 
emot hösten och allt som väntar då!

Följande simmare 
tog medaljer under tävlingen:

Eddie Peng, guld på 200 frisim, 100 ryggsim, 200 medley, 
100 frisim, 50 bröstsim, 100 bröstsim, 50 fjärilsim, 
100 fjärilsim, 50 frisim och 200 bröstsim.
Theo Takala, brons på 100 ryggsim och 50 frisim, 
silver på 100 bröstsim.
Vilmer Lindström, brons på 200 medley, 
guld på 200 ryggsim och 50 ryggsim.
Moa Nyblom, silver på 200 medley och 50 bröstsim.
Hanna Åkerman, silver på 50 bröstsim.
Elin Bergman, brons på 100 fjärilsim.

BOCKSTENSDOPPET!
30 JUNI- 1 JULI

Den 29 juni - 2 juli begav sig 26 simmare från grupperna 
U2, U3, U4, FU, M1 och M2 ned till Varberg för att simma 

Bockstensdoppet.
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Det är sjätte gången sedan år 2000 som Malmö 
Kappsimningsklubb arrangerar SUM-SIM i lång bana på 
Lindängsbadet. I år skedde det mellan den 12-16 juli.

SVENSKA UNGDOMS MÄSTERSKAPEN 
I SIMNING 2017

DAG 1
Sum-Sim är nu igång och vi har haft en kanonstart på täv-
lingarna. Vid invigningen av tävlingen är det tradition att 
yngsta simmaren representerar klubben i inmarschen, i år 
hade Linus Areblad den äran. Första passet startar alltid 
med 4x200fr. Vi hade 3 lag i vattnet;

Killarna gjorde en bra lagkapp och sänkte sin anmälnings-
tid med 6 (!) sekunder, 8.43.18 och en fin 8e plats I laget 
simmade: Christopher Lindholm 2.11.35, William Lernå 
2.10.69, Eric Hansson 2.07.89, Ivar Simonsson 2.13.32. 

Yngsta tjejerna gör även de en bra lagkapp, sänker anmäl-
ningstiden med 5 (!) sekunder, 9.21.21 och en bra 15e plats. 
I laget: Elin Peng 2.12.91, Michelle Wissinger 2.22.84, Tuva 
Björkén 2.24.92, Tove Pettersson 2.20.44.

Äldsta tjejerna bjöd på en härlig avslutning med en grym 
4e plats, 8.51.91 var 4 sekunder bättre än anmälningstiden; 
Cornelia Eklund 2.14.56, Tova Andersson 2.09.63, Louise 
Peacock 2.16.85, Ebba Andersson 2.10.97.

Dagen avslutades med samling och en ”Väsby-vulkan”. Nu 
sömn - imorgon kör vi vidare! Anga-la-banga!!

DAG 2
Sum-Sim dag 2 bjuder på sol och snabba simningar.

Första gren 400 fr och fyra killar i vattnet, Ivar Simonsson 
med nytt fint pers, 4.39.24! Christopher Lindholm en bit 
över pers med 4.42.83. Martin Melinder slår nytt fint pers 
med 4.28.19! Eric Hansson slår även han pers 4.27.43 och 
tar sig till final. I finalen persar Eric igen efter en riktigt 
fin simning, 4.25.77 och en fin 6e plats.

Andra gren 100 fr, Elin Peng 1.02.26 strax över pers men 
vidare till final, i finalen går det snabbare, 1.01.63 och en 
7e plats. Tova Andersson gör ett bra lopp strax över pers 
1.00.48 och en 9e plats.

100 br och William Lernå i vattnet, nytt fint pers 1.11.79 
och vidare till final. I finalen gör Wille ett fint lopp strax 
över sitt nya pers, 1.12.35.

200 medley och många tjejer i vattnet. Jennifer Nyblom 
2.37.32, Tuva Björkén 2.37.24, Tova Andersson 2.32.80, Elin 
Peng 2.34.78 och Cornelia Eklund 2.32.00. Alla tjejerna 
strax över pers men bra lopp gjorda!

200 fjäril och Martin Melinder slår till med 9 (!) sekunders 
pers, 2.26.88. Ivar Simonsson simmar en bit över pers, 



2.36.34. Christopher Lindholm slår nytt pers, 2.18.29 och 
går vidare till final, i finalen bjuder han oss på ett spän-
nande lopp, nytt pers 2.16.00 och ett SILVER!! 

Cornelia Eklund simmar ett kanon 1500 fr och slår nytt 
pers, 18.28.77 och en fin 8e plats.

Dagen avslutas med lagkapp, 4x100me pojkar 15oy, en bra 
laginsats som slutar på 15e plats:

Linus Areblad 1.14.51, William Lernå 1.13.10, Christopher 
Lindholm 1.03.31, Eric Hansson 59.48.

Efter kyckling-curry och kvällssamling laddar vi nu för 
sängen och morgondagens snabba simningar! 

Anga-la-banga!

DAG 3
Dag 3 på Sum-sim och WOW vilken dag! 

400 fr första gren och där blev det både 100% pers och final 
för Ebba Andersson, 4.38.67 och Elin Peng, 4.44.95. I fina-
len gjorde tjejerna bra lopp och slutar på en 8e respektive 
5e plats.

Simon Brandt gör ett grymt lopp på 100 fr med nya perset 
54.94.

100 br och många tjejer i vattnet, Jennifer Nyblom nytt pb 
1.18.37, Tuva Björkén 1.17.81, Michelle Wissinger nytt pb 
och vidare till final 1.17.50 - första Sum-Sim för Michelle 
och i finalen sänker hon sitt pers till 1.17.04 och slutar på 
en fin 7e plats. Julia Björkén nytt pb 1.14.67 och under 
kvällens final sänker hon det ytterligare till 1.13.84 och ett 
SILVER är hemma!!

200 medley för Christopher Lindholm, nytt pb 2.25.02, 
Eric Hansson 2.27.39 och William Lernå gör ett fint lopp 
2.21.70 och slutar 10a.

Tre tjejer i vattnet på 200 fj, Jennifer Nyblom nytt pers 
med 3 sekunder, 2.43.08, Emelie Lindholm gör Sum-Sim-
premiär och simmar ett gint lopp på 2.44.52, Elin Peng 
2.40.40.

1500 fr blev en gren med 100% pers. Martin Melinder, pers 
med 8 sekunder, 17.38.04, Ivar Simonsson, pers med 20(!) 
sekunder, 18.04.72 och en 8e plats. Eric Hansson gör ett 
starkt lopp, pers med massor, JSM-kval och ett SILVER 
17.12.20!!

Tre lag i vattnet på 4x100medley flickor, Två lag i yngsta 
tjejerna;

Lag 2 - 20 plats: Anna Frisk Garcia 1.14.59, Michelle 
Wissinger 1.16.83, Jennifer Nyblom 1.09.23, Emelie Lind-
ström 1.07.20.

Lag 1 - 12e plats: Tove Pettersson 1.13.95, Tuva Björkén 
1.17.31, Elin Peng 1.09.04, Lucrezia Vespertini 1.03.26.
Äldsta tjejerna - 7e plats: Tova Andersson 1.09.85, Julia 
Björkén 1.15.18, Cornelia Eklund 1.08.69, Ebba Andersson 
1.00.51.

En grym dag! 

DAG 4
400 medley var första gren på dag 4. Jennifer Nyblom, 
nytt pb 5.32.37! Elin Peng, nytt pb, 5.29.72! Tuva Björkén 
strax över pers med 5.39.06, Cornelia Eklund årsbästa med 
5.13.55 och vidare till final. I finalen gör Cornelia ett bra 
lopp och slutar på 4e plats med 5.14.24.

Christopher Lindholm simmar 100 fj på 1.02.45 och slutar 
på 10e plats.

100 ryggsim, Anna Frisk Garcia simmar bra med 1.13.75, 
Tove Pettersson gör sin individuella debut och persar med 
1.12.19. Tova Andersson nytt pb 1.08.15 och i finalen slutar 
hon på en 7e plats.
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200 fr, Eric Hansson slår till med nytt pb, 2.07.18, Martin 
Melinder fortsätter sätta nya pb, nu med 2.06.88. Simon 
Brandt gör ett bra lopp på 2.01.47.

200 br och en drös simmare i vattnet, roligt! Astrid Al-
bertsson äntligen i vattnet, nytt pb med 2.55.22, Michelle 
Wissinger även där nytt pb 2.51.52, Jennifer Nyblom även 
hon nytt pb, 2.54.65. Systrarna Björkén gör bra lopp strax 
över pers, Tuva 2.49.68 och Julia 2.49.29.

William Lernå slår nytt pers på 200rygg, 2.23.43, bra job-
bat! Simon Brandt strax över pers med 2.22.44.

Tre flickor i vattnet på 800 fr och 100% pers! Tova Anders-
son 9.34.1 och en 8e plats. Ebba Andersson 9.44.2 och Cor-
nelia Eklund 9.41.2.

Sist ut för dagen var killarnas 4x100 fr, en bra laginsats!
Eric Hansson 59.27, Christopher Lindholm 59.07, William 
Lernå 59.75, Ivar Simonsson 1.02.20.

Efter en dag i strålande sol och stekande hetta drar vi oss 
tillbaka i våra stugor. Nu laddar vi för sista bästa dagen! 

Anga-la-banga!

DAG 5
Sista dagen i Malmö bjöd på regn och fina prestationer. 
Först ut var 400 me där Christopher Lindholm sätter nytt 
pb med 5.13.03. William Lernå tar sig vidare till final och 
slår nytt pers i finalen, 5.00.65 som räcker till en 6e plats.
100fj där Jennifer Nyblom slår nytt pb med 1.10.67, Jen-
nifer har lyckats med 100 % pers under Sum-Sim, grattis! 
Elin Peng simmar på exakt samma tid som Jennifer, 1.10.67.
100 ryggsim och äntligen fick debutanten William Malm-
borg hoppa i vattnet, han gör ett bra lopp på 1.12.52. Lernå 
1.07.72 och Brandt 1.04.59.

Tre tjejer i vattnet på 200 fr, Elin Peng nytt pb 2.15.46, 
Ebba Andersson likaså med 2.14.25. Tova Andersson tar sig 
till final och simmar på årsbästa 2.09.58 och slutar 7a.

Tre killar i vattnet på 200br, Theodor Sköld får äntligen 
hoppa i vattnet och bjuder oss på ett helt fantastiskt lopp 
- pers med 7(!) sekunder, 2.36.31 Lindholm persar också 
med 2.45.93 och Lernå 2.44.92.

Alla goda ting är tre, så även tre tjejer i vattnet på 200ry. 
Anna Frisk Garcia gör ett bra lopp på 2.37.93, Cornelia Ek-
lund 2.34.32 och Tova Andersson 2.34.22.

Vi fortsätter med siffran 3, tre killar i vattnet på 800 fr, Ivar 
Simonsson 9.33.35 och en 12e plats. Martin Melinder har 
också lyckats med 100% pers under Sum-sim nu 9.09.98 på 
800. Eric Hansson bjuder oss på ett kanonlopp, nytt pb 
9.03.69 och ett BRONS!

Två lag i vattnet på 4x100fr. Yngsta tjejerna visar att det 
finns krafter kvar sista loppet på årets Sum- Sim och gör 
en grym lagkapp;

Elin Peng 1.01.82, Michelle Wissinger 1.05.60, Lucrezia 
Vespertini 1.03.18, Tove Pettersson 1.04.89.

Äldsta tjejerna bjuder även de på en grym lagkapp: Tova 
Andersson 1.02.38, Ebba Andersson 1.00.98, Cornelia Ek-
lund 1.02.84, Louise Peacock 1.03.05.

Vi tackar alla simmare för dessa dagar, 
vi har haft roligt och vi är riktigt stolta 

över era fina prestationer. 
Tack till er föräldrar som varit på plats 
och hejat och hjälpt till med allt ifrån 

fruktstunder till blominhandling.
Over and out, 

Anga-la-banga!
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GAMLA VILUNDABADET

Öppet Torsdagar
  Välkommen in!

BADSHOPEN

16

NYTT FRÅN 
201 8!
Våra nya 

medlemskort.
Finns att hämta ut 

i VSS-shopen.
Se deras 

öppettider.
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SPEEDO YARDS!
23-24 SEPTEMBER

Den 23-24 september var 10 av våra simmare i Jönkö-
ping och tävlade på Speedo Yards, Yards bassängen 
är 22.86m vilket gör att det går undan i vattnet. Sim-
marna presterade riktigt bra på höstens första täv-
ling. Det visade sig att fokuset vi haft på vändningar 
och undervattens jobb har givit lite resultat – bra 
jobbat! Många fina tider och placeringar bjöd sim-
marna på. Alltid roligt att se hur teamkänslan stärks 
av att vara på tävling på bortaplan, vi har haft roligt 
och hejat fram varandra i bassängen. Ut över fina ti-
der tog simmarna även en del medaljer;

William Lernå brons 50 bröstsim, 
silver 100 bröstsim och brons 50 ryggsim

Martin Melinder silver 1000f risim, 
brons 500 frisim

Ebba Andersson brons 50 frisim brons 
100 frisim, guld 1000 frisim, guld 500 frisim

Gustav Frödeberg silver 500 frisim

Simon Brandt brons 200 frisim

Cornelia Eklund silver 500 frisim, 
guld 200 bröstsim

Anton Widholm silver 200 ryggsim.

Simmarna bjöd också på många nya kval till JSM – 
grattis! Lite extra grattis till Martin och Ebba som för 
första gången var under JSM-kval!

KARL FRYLMARK
 UTTAGEN SOM RIKSSIMMARE!

Karl Frylmark har blivit uttagen som Rikssimmare av 
Svenska Simförbundet 2017-2018.
För att bli uttagen krävdes en simtid över 725 FINA-
poäng, vilket Kalle lyckades med på 200 bröstsim på 
SM/JSM i somras.

Grattis!
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SERIESIM!
Whoho!

Lördagen den 9 september avgjordes den tredje del-
tävlingen i Södertälje, som är den sista omgången 
inför finalen. Tävlingen började på bästa sätt när tje-
jerna vann 4x50 frisim på ett imponerande sätt. Även 
killarna visade att de var på hugget att simma fort 
och gick i mål på samma distans på en fin 2:a plats.

Med en stark inledning höll vi kvar i denna tävlings-
anda och plockade hem många topplaceringar och 
viktiga poäng.

Många fina prestationer och nya personliga rekord, 
en bra start på säsongen!

I den totala ställningen så leder vi med stor marginal 
till finalen som avgörs i slutet av november.

1: a 4x50 frisim damer Tove Pettersson, 
Amanda Takala, Alice Lindgren och Elsa Brandt.

2: a 4x50 frisim herrar Kevin Rathnasiri, 
Linus Areblad, Casper Rengart och Eddie Peng.

1: a 4x50 medley damer Alice Lindgren, 
Michelle Wissinger, Amanda Takala, Elsa Brandt.

2: a 4x50 medley Herrar Linus Areblad, 
Casper Rengart, Kevin Rathnasiri och Eddie Peng.

Jag vill även passa på att tacka er föräldrar som hjälp-
te till när vi tränare satt fast i trafiken och inte kunde 
komma i den tid vi hade tänkt oss.

Poängställning omgång 3.
1. Väsby Simsällskap 187 poäng
2. Turebergs Simklubb 167 poäng
3. Stockholms Kappsimningsklubb 154 poäng
4. Stockholmspolisens IF SF 130 poäng
5. Södertälje Simsällskap 128 poäng

SIMKAMPEN PÅ ÅLAND
9-10 september avgjordes Simkampen i Godby på 
Åland.
Stockholm segrade med 116 poäng över Svenska Fin-
lands Idrottsförbund.
Passen var intensiva och för simmarna blev det ofta 
många lopp under kort tid, tillsammans med några 
roliga lagkapper.
Totalt deltog 32 simmare från Stockholms simklub-
bar.

Väsby hade fem deltagare:
I den äldre klassen deltog Tova Andersson och Julia 
Björkén.
Tova simmade 100 frisim, 100 ryggsim och 200 frisim 
individuellt med tider på 1.00,03/1.07,42/2.08,72. 
Tova deltog även i frisimslagkapperna 100/200m där 
hon på 100m simmade under minuten på startsträck-
an. Julia simmade 100/200 bröstsim och inledde sä-
songen med fina tider på 1.13,60 samt 2.44,14. Julia 
deltog även på bröstsimssträckan i lagkappen 4x100 
medley. Stockholm tog hem alla lagkapper i tjejernas 
äldsta klass.

I den yngre klassen deltog Jennifer Nyblom, Elin 
Peng och Tuva Björkén.
Jennifer satte nya fina pers på 200 och 400 medley 
med tiderna 2.32,61 samt 5.26,02. Jennifer simmade 
också mixedlagkapp på 16x50 frisim.
Elin simmade många lopp med kort vila under pas-
sen. 2.11 två gånger på 200 frisim under samma pass 
och en 400:ing frisim på 4.39 där mellan. Elin deltog 
även i frisimslagen.
Tuva satte nytt fint pers på 400 medley med 5.23,50. 
Tuva simmade också 100 bröstsim individuellt och i 
medleylaget simmade hon frisimssträckan ungefär 
på gällande pers.
Även den yngre åldersklassen tog hem alla lagkapper 
för Stockholms räkning.

En bra säsongsstart 
inför kommande tävlingar!
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CUP
Traditionsenligt inledde vi 

hösten med vår egen tävling 
Arena Cup! 

För de flesta simmarna blir detta tävlingsstarten för 
säsongen och dessutom den första kortbanetävling-
en på nästan ett halvår! Längtan till att tävla är stor 
och dagarna innan kan vi märka av en ökad ”tempe-
ratur” på simmarna. 

Arena Cup har ett bra utbud av grenar; alla distan-
serna på Sum-Sim finns med och startlistan är gene-
rös tilltagen. Våra simmare fick därmed möjligheten 
att simma många lopp och det blev en prestations-
mässigt fantastisk helg! Många fick visa vad de har 
utvecklats under årets träning. Skönt att få kvitto på 
att hård träning ger resultat! Extra kul att få göra lite 
tider i kortbana igen efter vårens långbanesäsong.

Prestationerna kommer av hårt arbete på flera håll; 
först då simmarna som utför själva träningen och 
som sedan lyckas prestera på tävling. Runt om på 
Arena Cup har vi dessutom många ideellt arbetande 
personer. Shopen som säljer fika och simprodukter, 
men som också servar med tränarfika och fika till 
funktionärerna. Väldigt uppskattat! Alla funktionärer 
som tar tid, kollar så att reglerna efterföljs och huvud-
funktionärerna som dessutom leder själva tävlingen. 
De i sekretariatet som tar hand om elektroniken och 
registrerar alla tider. Speakern som driver och pratar 
igenom hela tävlingen. Alla tränare som arbetar un-
der tävlingen, men som också arbetar hårt inför och 
under alla träningspassen året runt. Dessutom alla 
föräldrar som hjälper simmarna med ”markservice” 
så som skjutsning, matlagning, med mera.

Kort och gott; en rolig start på 
höstens tävlingssäsong!
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KAIRO  
FÖR GLADA FESTER OCH 

SERIÖSA KONFERENSER ! 

22

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.



KAIRO  
FÖR GLADA FESTER OCH 

SERIÖSA KONFERENSER ! 
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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



2017 SWEDISH 
SWIM GAMES  

 
IN UPPLANDS VÄSBY OCTOBER 7–8 2017
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Helgen 7-8 oktober gick Svenska 
Simspelen av stapeln, 9:e året i rad! 
Som vi arrangerar denna tävling 
och det med bravur. 
I år hade vi 30 klubbar med i 
startfältet och då också klubbar 
från Finland, Danmark, Norge, 
Polen och Spanien. 
Som vanligt bjöds det på fina 
simningar och hård konkurrens för 
att ta sig till final. 
För Väsby hade vi simmare med 
från Elit, NIU och U1. 
För Väsbysimmarnas del så bjöds 
det på många fina nya personliga 
rekord och en del finalsimningar 
och medaljer. 
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Följande simmade final:
Louise Halldén 4a 800 frisim, BRONS 400 frisim
Tova Andersson GULD 200 frisim
Julia Björkén 6a 100 bröstsim, 5a 200 bröstsim
Tuva Björkén 6a 200 bröstsim
Josefin Lindkvist SILVER 100 fjärilsim, 
GULD 50 frisim, GULD 100 frisim, 
SILVER 200 fjärilsim, SILVER 50 fjärilsim
Agnes Wiiand BRONS 50 fjärilsim
Niklas Nyblom 5a 200 fjärilsim, 8a 200 medley
Christopher Lindholm 8a 200 fjärilsim
Anna Miram BRONS 200 medley, 4a 200 ryggsim, 
BRONS 100 ryggsim
Max Sundberg SILVER 400 frisim, 
GULD 1500 frisim, 7a 200 frisim
Martin Melinder 7a 400 frisim, BRONS 1500 frisim
Robert Palosaari GULD 200 bröstsim, 
5a 200 medley
Andreas Fürst 5a 100 bröstsim
Cornelia Eklund 7a 400 medley, 7a 200 fjärilsim
Nadja Salomonsson 4a 100 medley

Stort Tack till Alla som hjälp till att göra denna 
tävling till den topptävling den är!
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Josefin Lillhage 
guidade simmare 

från Polen till 
Wasa museét.



Du som behöver behandling
av legitimerad sjukgymnast.

Välkommen till
Väsby Fysikaliska Klinik.

Inget remisskrav!
Behandling 200 kronor,

 – frikort gäller.
Barn under 18 år ingen avgift.

Akuttider vid behov.

Jozef Michlewicz, Leg sjukgymnast
Väsby Fysikaliska Klinik

Bragevägen 34  194 63 Upplands Väsby
Telefon 08-590 316 14  Mobil 0707-41 09 75

SKOLVÄGEN 16  192 70 SOLLENTUNA
Telefon 08-590 940 80  Fax 08-590 740 07  Hemsida www.furst-vvs.se  E-post info@furst-vvs.se 

50% 
RABATT 

PÅ VAR 6: E TVÄTT

SANDAVÄGEN 1, TELEFON 08-594 128 00

BILTVÄTT  BRA             
170 KRONOR

Schamponering, avfettning, högtryckstvätt,
tvätt med textilborstar, blås och trastork.

BILTVÄTT  BÄTTRE   
200 KRONOR

”Bra” + fälgtvätt och hetvax

BILTVÄTT  BÄST         
250 KRONOR

”Bra” + ”Bättre” + förtvätt, underspolning, 
extra tvättprogram, hetvax och rostskydd

BILSERVICE
Olje- & filterbyte med kontrollbesiktning:
4-cylindrig motor 1000 KRONOR inkl tvätt
6-cylindrig motor 1300 KRONOR inkl tvätt

NU ÄVEN 
REKOND AV 

BILAR!
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Box 731, 194 27 Upplands Väsby
Besöksadress: Kanalvägen 7, 2 tr

Telefon 08- 590 096 00, Fax 08-590 096 01
www.infracity.se



Ska vi inte drömma om en SM-vecka till Upplands Väsby.
Simsporten är stor i Väsby, det märker vi i simklubben 

och Medley märker det genom alla inpasseringar i badet. 

VÅR VISION TILL ATT BYGGA 
UT VILUNDABADET

Vi tycker att det är dags att bygga till badet med  en 50 
meters bassäng utomhus. Tänk er en vacker sommardag. 
Där vuxna och barn badar mitt i Väsby.

Med dagens alternativa uppvärmningstekniker skulle ba-
det kunna hållas öppet  fem månader, maj – september.

När man bygger detta så ordnar man med nya omkläd-
ningsrum och då även ett cardiogym för oss 50 +, vilket 
innebär, att det finns olika maskiner step – trapp  – cyklar 
– löpband mm.

 

Allt detta går att bygga ihop med Vilundabadets östra 
sida.

Vilundabadet med dess läge i centrala Väsby skulle verk-
ligen kunna bli det hälso och friskvårdcenter som en mo-
dern kommun vill ha. 

Nu är idén född och även finansierad till 25% av företag 
som mer är gärna skulle vilja bygga.

50 METERSBASSÄNG           

DUSCHAR

ENTRÉ

PARKERING

VILUNDABADET

SOLSLÄNT

SOLSLÄNT

UTESERVERING

K
A

SSA
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KIOSK
SERVERING
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OMKL

FÖRRÅDRENING

BARN
BASSÄNG

T
T
T

T
T
T
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DANIEL
CARLSSON

MALIN
SVAHNSTRÖM

JAN
KARLSSON

ERIK
SAMUELSSON

JOSEFIN
LILLHAGE

GABRIELLA
FAGUNDEZ

PETRA 
FRANLUND

IDA
SANDIN

SARA 
THYDÉN

JOSEFIN
LINDKVIST

NADJA
SALOMONSSON

IDA SANDIN 
VM OCH EM-SIMMARE 2011

VÅRA 
INTERNAIONELLA 

MÄSTERSKAPS- 
SIMMARE

30



Hur kom det sig att du började 
med just simning?

Jag började med simning av den vanliga anledningen att 
jag var tvungen att lära mig simma. Var relativt dålig och 
tyckte det var kallt i vattnet. Men fick tidigt många bra 
vänner på simningen (fortfarande mina bästa vänner) som 
säkert var en bidragande faktor att jag fortsatte. Jag tyckte 
också bra om simning för det var skönt att slippa lagidrott 
och förhålla sig till andras prestationer och insats. Tyckte 
också det var roligt att träna hårt och det fick jag lov till 
ganska tidigt då vi blev tränade av en estländs kvinna, Svea 
Besterman som hade en hård men rättvis träning.   

Höll du på med några andra idrotter 
som barn?

Höll inte på med så många andra idrotter men en del med 
musik. 

 Vad är tjusningen med simning?
Tjusningen med simning är något som jag fortfarande far-
sineras av och anledningen till att jag efter min egen kar-
riär fortfarande är kvar i idrotten. 
Det absolut viktigaste med simning är:
1. Det finns alltid saker att förbättra. Du blir aldrig till-
räckligt bra på något. En oerhörd komplex idrott som 
långt ifrån har nått sin topp i prestation. Världsrekorden 
kommer fortsätta att slås i många år framöver. 
2. Du får varje dag utmana både kropp och knopp för att 
pressa gränserna för vad du tror är möjligt.
3. Du kan mäta allt och kan hela tiden se utveckling utan 
att behöva jämföra med andra
4. Du är i vatten och får en känsla av att vara fri från om-
värden.
5. Det är bara du och din prestation som avgör resultatet 
samtidigt som du tränar i grupp. 
  

Berätta lite om dig själv, vem är du?
Jag är 32 år. Född och uppväxt på Gotland. Bor sen 2012 i 
Oslo där jag jobbar som huvudtränare i Bærumsvømmer-
ne.
När jag var 16 år flyttade jag till Nyköping där jag gick 4 
år på simgymnasium. När jag tog studenten 2005 ville jag 
fortsätta att satsa på simning och då hamnade valet på Väs-
by där jag stannade i 7 år. Anledningen att jag valde Väsby 
var att det fanns många bra simmare som satsade på lång 
och medeldistans och att Pär Garbielsson var tränare. Jag 
hade fått ett bra intryck av honom och han hade lång erfa-
renhet av internationell simning. Jag hade som mål att bli 
en internationell simmare så då kändes det viktigt. 
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Rent allmänt, vad krävs för att bli en 
bra simmare?

Nyfikenhet, vilja att hela tiden utvecklas. Det som är bra 
idag är inte tillräckligt bra imorgon. Söka nya utmaningar 
och ny kunskap. Envishet och viljan att utföra din idrott 
väldigt mycket, väldigt ofta, väldigt länge. En helhetlig 
syn på livsstil som en 24-timmars utövare. Alla kan träna 
hårt men det är vad du gör mellan träningarna som avgör 
vem som blir bäst.  

Hur mycket tränade du?
Det var väl som grund 10-11 simpass i veckan, 2-3 styrke-
träningar, landträning och annan komletterande träning.    

Vilket är ditt bästa träningstips 
till unga simmare idag?

Jobba med tekniken, det gjorde aldrig jag och det har jag 
ångrat. Träna ihop med likasinnade. 
Sätt upp mål och delmål och jobba målmedvetet mot dem 
men kom ihåg att vägen till målet ska vara roligt och lust-
fullt.
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Vilket simsätt var du bäst på, 
personliga rekord i de olika simsätten?

Jag simmade mest medley och mitt pers på 200 medley var 
2.10,67 i kortbana och 2.14,91 i långbana 

Var kosten viktig för dig 
under din aktiva tid?

Kosten blev viktigare och viktigare och det är en sak som 
jag ångrar med min karriär att jag inte började jobba mål-
medvetet med detta tidigare  

Hur jobbade du med återhämtningen?
Jag försökte att jobba med kosten för att optimalisera 
återhämningen. Sova så mycket jag hade tid till. Men åter-
hämntning är ingen del av min egna karriär jag kan skryta 
över. Hade svårt att ta det lugnt och gillade mest hård trä-
ning. 

Berätta om ett pinsamt simmarminne
Kommer väldigt väl ihåg Fantomen Cup i gamla Eriksdals-
badet. (ja, det var länge sen)
På 200 medley lyckades jag 
halka på startpallen, ramlade 
ner på rumpan på pallen och 
gjorde en liten kullerbytta 
ner i vattnet. Blev diskad för 
tjuvstart. Det var väldigt, väl-
digt pinsamt då, bara roligt 
nu såklart. 
 

Berätta om ditt bästa simmarminne
Det finns egentligen alldeles för många för att bara välja 
ett. Men om jag ändå måste så väljer jag när jag 2011 kla-

rade att kvalifisera mig till 
långbane VM i Shanghai. Jag 
hade under många år stått 
precis utanför landslaget och 
hade kämpat enormt hårt 
och gjort allt jag då trodde 
var det bästa för att lyckas. 
Äntligen skulle jag få chan-
sen att representera Sverige i 
Världsmästerskap.

 Har du några andra hobbyer?
Jag upplever att mitt jobb och mina studier är min hobby. 
Är oerhört tacksam och lyckligt lottad som får lov att ha 
det så. 
Men jag är också glad i löpning och träning generellt så-
länge ingen boll är inblandad. 

 

Namn: Ida Sandin  

Född: 31 juli 1985 i Visby

Bor: i Bærum utanför Oslo

Familj: Mamma Eva, Pappa Birger, storasyster Hanna och 

pojkvännen Joachim

Främsta meriter: Deltagit på VM och EM 2011

Gör idag: Huvudtränare i Bærumsvømmere och studerar 

idrottspsykologi vid sidan av
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Hej! Nu har vi som ska simma SM varit i Göte-
borg i 4 dagar, och imorgon ska vi åka vidare till 
Borås där SM i långbana kommer hållas. Förbere-
delserna här i Göteborg har gått bra för oss och 
vi känner oss redo för lite tävling. 

Dagarna har bestått av ett träningspass och lite 
shopping, fotboll och promenader. Eftersom att 
det är toppning så har varje pass legat runt 2000 
meter, skönt. Förutom Adde och Robin då, klub-
bens egna mästertoppare (Linkan saknas) som 
simmat 1000 meter per pass! 

33 tappra simmare och fem tränare 
tog tåget till Flen för att träna 
och ha skoj på Hammarvallen.
Vi hann med både falukorv och 

jojo-stafett!
Tack till alla simmare och tränare 

för en lyckad helg!

LÄGER
SM/JSM LÄGER I GÖTEBORG

Frukost har vi ätit på hotellet men de andra mål-
tiderna har förtärts på lite olika restauranger, 
bland annat Thai buffé och italienskt. Karl och 
Anton har ätit Carbonara vid nästan varje måltid, 
så vi antar att dom tyckte det var gott. Vi saknar 
våran Lola och ser fram emot vårt återförenande! 

Annars har det inte hänt så mycket här i Göte-
borg men vi är fullt laddade till att simma snabbt 
de kommande dagar! 

Tove, Niklas och resten av SM/JSM-simmarna!

MEDLEYLÄGER I FLEN 23-25 AUGUSTI
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Under onsdag till söndag på höstlovet var våra 
ungdomsgrupper på läger i Älvdalen. Resan upp 
gick hyfsat smidigt med två tåg och sedan en 
buss från Mora till Älvdalen. Platsen har klubben 
haft läger på många gånger tidigare och vi möt-
tes av bra service och mat på hotellet. Simhalls-
personalen var väldigt trevlig och bjöd oss även 
på kaffe och presenter till både simmare och 

ÄLVDALEN FINNS!
tränare i form av tandborstar, kaffemuggar och 
ryggsäckar.

Under träningarna slipade vi formen inför våra 
kommande måltävlingar; Sum-Sim Region och 
Simiaden. Simmarna körde på med välplanerad 
träning på de totalt 8 passen. Utöver träning blev 
det såklart en del vila och ledig tid, men vi körde 
också ett gäng grupputmaningar. Bland annat 
skulle grupperna spela in en kort informations-
film om Älvdalen; helst med ett humoristiskt per-
spektiv.

Sista passet inleddes med insim, sedan körde vi 
lagkapper med hög stämning och sedan avrun-
dade vi med det traditionsenliga rutschelbanera-
cet!

Tack för bra dagar! 
Anga-la-banga, nu kör vi!!



Vi var på uppstartsläger med Väsby SS egna ung-
domsgrupp 2 i Fagersta. Tyvärr var vi inte full 
trupp då några fortfarande var bortresta under 
sommaren, men vi lyckades ha ett väldigt bra lä-
ger ändå. Vi hade tillgång till deras idrottshall, 
deras 50m bassäng och vi hade en hel lokal för 
oss själva där vi hade ett allrum, kök och sedan 
sovrummen.

Vi var borta fredag-söndag och körde träning, på 
både land och i vattnet och mellan träningarna 
så hade vi lite grupp aktiviteter.
På fredagen så fick vi tillgång till deras idrotts-

Fredagen den 10 november och lördagen den 11 
november så hade teknikgrupperna ett hemma 
läger på Smedby Hof. Många var extra pirriga 
då det var första gången som det allra flesta var 
på ett läger. På fredagskvällen så hade vi olika 
aktiviteter med bla pingis turnering, roliga lekar 
samt maffia.

Under lägret så hann vi simma två simpass där vi 
hade fokus på tekniken i de olika simsätten och 
på sista sim passet så avslutades det med olika 

UPPSTARTSLÄGER I FAGERSTA 
FÖR UNGDOMSGRUPP 2

TEKNIKLÄGER

hall där vi gjorde massa samar-
betsövningar och gruppaktivite-
ter för att alla skulle lära känna 
varandra bättre och känna sig 
mer som en grupp. 
När vi gjort några övningar så 
gick vi vidare till att få upp pul-
sen lite så vi sprang samt körde 
lite styrka med dem. Efter det 
gick vi tillbaka till gruppövningar 
där vi körde lagkapper på land.

När vi var klara i idrottshallen så 
gick vi till bassängen och sim-
made vårt första pass, då tog vi 
det lite lugnt och körde mest så 
alla fick testa på bassängen och 
hur det kändes att träna i 50m 
bassäng.  

På lördagen så hade vi två pass 
i vattnet ca 1.5-2 timmar. Som 
simmarna utförde väldigt bra. 

Mellan passen så passade vi på 
att äta och vila lite för att sedan 
innan andra passet några fler 
gruppaktiviteter där dem behöv-
de samarbeta, som tillexempel 

bygga en pyramid.

Efter passet så åt vi middag för att sedan ha en 
till gruppaktivitet och denna gång hade vi träna-
re ordnat en kortspelsturnering där alla deltog.

På söndagen så hade vi bara ett pass på morgo-
nen för att sedan begära oss hemåt.

Var ett väldigt bra läger med glada simmare och 
väldigt bra och glad personal från Fagersta sida. 
Väldigt bra service, mat och om vi hade önske-
mål eller undrade något så såg dem till att det 
uppfylldes så gott det gick. 

lagkapper i form av både simlagkapper och annat 
skoj.

Vi hann även med landträning där vi hade stort 
fokus på samarbete både i grupp och i duo. Vi 
serverades även lunch och middag på Scandic 
hotell.

TACK FÖR ETT BRA LÄGER!
ANDREAS, MAX, VILMA, TOBBE OCH PETER
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Vilken final det blev under 
lördagskvällen!

Lördagen den 25 november så var det dags för 
årets sista seriesim. Laget var taggade till max 
och var redo att försvara klubbens färger. 

Många fina lopp där det sattes mängder med per-
sonliga rekord och bra placeringar.

Som vanligt när det är lagkapper så presterar alla 
VSS:are extra bra, och tjejerna tog hem både fri-
sim och medleylagkappen. Killarna var även dem 
på hugget och simmade till sig en fin 2:a plats i 
både sina lagkapper.

I 4x50 frisim så simmade Elin Peng, Michelle 
Wissinger, Elsa Brandt och Alice Lindgren.

4x50 frisim Kevin Rathnasiri, Linus Areblad, Cas-
per Rengart och Johan Montero.

I medley laget så var det samma lag bara att det 
hade olika simsätt.

4x50 medley damer - ryggsim Alice Lindgren - 
bröstsim Michelle Wissinger -  fjärilsim Elin Peng 
- frisim Elsa Brandt.

4x50 medley herrar- ryggsim Linus Areblad- 
bröstsim Casper Rengart- fjärilsim Kevin Rathna-
siri- frisim Johan Montero.

Utöver de fina lagkappsinsatserna så simmades 
det också individuella grenar. Notera att Eddie 
Peng slog ett åldersgrupps rekord för pojkar 10 
år och yngre på distansen 100 medley.

Pricken över i så tog vi hem denna final med 198 
poäng och med en total poäng på 770.

TACK alla ni som gjorde denna final till något fan-
tastiskt. Alltid lika roligt att vara med som trä-
nare och följa allas utveckling.

Nästa år tävlar vi i Div 1 
och där är vi för att stanna!

Andreas, Malin, Becca och Jessica

SERIESIM FINAL
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I slutet av augusti begav sig Ungdom 1 på en li-
ten kick-off i Örebro. Vi tog tåget dit på fredags-
eftermiddagen, för att anlända till stugbyn bred-
vid Gustavsviksbadet senare på kvällen.

Fredagskvällen började med att simmarna blev 
indelade i lag, där de tillsammans skulle hitta på 
gruppnamn samt motivera tanken bakom nam-
net. 

Middagen skulle varje stuga sedan laga själva. 
På fredagen blev det tacos och varje stuga fick 
skicka med några representanter till mataffären 
för att handla in allt som behövdes. 

Lördagen bestod av nya gruppuppgifter, samt 
träning och bad på upplevelsebadet i Gustavsvik. 
Gruppuppgifterna innebar bland annat att en lag-
ledare skulle leda laget genom en bana på cam-
pingen på tid. Laget hade badmössor för ansiktet 
och var samtidigt ihopkopplade genom att de höll 
händerna på varandras axlar. Simpasset var rätt 
hårt; de som simmade längst hann 7000 meter i 
långbana. Vi genomförde ett ”mellantåg”, där vi 
började på 1000 meter och vandrade nedåt till 
100 meter med blandat innehåll. Resten av dagen 

KICK-OFF I ÖREBRO!

bestod av bad i äventyrsbadet med stora vatten-
rutschkanor och vattenland. Till middagen satte 
vi ihop ett långbord vid stugorna och sedan gril-
lade vi hamburgare.

Söndagen började med ett simpass på cirka 60 
minuter. Teknik och några sprintövningar låg i fo-
kus. Sedan fick lagen tid att förbereda två utma-
ningar; en där de med 
fantasi skulle återska-
pa bilder, s.k memes, 
och ett uppdrag där de 
skulle planera och ge-
nomföra ett konstsims-
program. Vinnande lag 
blev Anktämjarna, vars 
namn inspirerades av 
de många ankor som 
bodde på campingen 
vid oss.

Efter lunch begav vi 
oss hemåt mot Stock-
holms Centralstation 
igen!
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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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Väsby Simsällskap i topp 
trots ett generationsbyte

– VÄSBY HOCKEY förlorade med 
3-6 trots fi na första femton 
minuter mot Visby-Roma HK.+ GRATTIS till Bollstanäs damer 

U-lag som tog guld i årets 
Adventscup.

Elin Nordlund

ber 2013   43
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Knapp förlust i Södervikshallen för BSK i lördags mot 

Vassunda HK. Matchen slutade 23–24 efter 11–15 i paus.

Det var en riktigt jämn match i 
lördags. Lagen följdes åt 
under större delen av första 
halvlek. Innan pausvilan 
drog Vassunda ifrån och 
halvtidsresultatet blev 11–15. 
I andra halvlek fortsatte mot-
gångarna för BSK. Som mest 
låg man under med sju mål. 

När matchen började lida 
mot sitt slut lyckades BSK 
rycka upp sig och gick från 
underläge med sju mål till 
endast ett måls underläge. 
Trots denna fi na upphämt-
ning räckte det inte hela vä-
gen för Bollstanäs damer den här dagen. Matchen slutade 
med uddamålsförlust.

– Vi kämpar på och ger inte upp trots få spelare, säger 
tränare Th om Olsson eft er matchen.

Elin N ordlund

Efter mycket starkt spel tog Bollstanäs U-lag i helgen 

guld i årets Adventscup, klass DJ. I fi nalen besegrade 

man Vasalunds IF. 

BSK-tjejerna stod för 
en stark insats i 
helgens inomhus. 
Man vann samtid-
liga matcher och 
släppte inte in 
något mål. Sabina 
Robertsson i Boll-
stanäs-målet spela-
de riktigt bra. Man 
vann semifinalen 
mot Vallentuna 
Damfotboll med 
2-0. Sabina Lund-
ström gjorde båda målen. 

I fi nalen mötte man inte helt otippat Vasalunds IF som 
har visat fi n form under hösten. BSK stod för fl est målchan-
ser och segerskytt blev Emma Böhlander som satte match-
ens enda mål. Slutresultatet blev som sagt 1-0. 

Elin Nordlund 

Inte hela vägen för BSK Guld i Adventscupen 2013

Bollstanäs-tjejerna föll efter 
uddamål.  FOTO BSK

U-laget tog guld i Adventscupen i hel-
gen.  FOTO BSK

De senaste åren har Väs-
by Simsällskap skördat 
stora framgångar och 
klubben har etablerat 
sig, som en av Sveriges 
bästa på SM-tävlingar. 
Med 183 SM-guld under 
de senaste 15 åren är 
Väsby den mest segerri-
ka föreningen i landet.
 – Det är såklart jättero-
ligt, men vi hade inte 
varit där vi är idag utan 
en tydlig plan, säger trä-
nare Jens Fridorff.

Klockan har hunnit slå eft er-
middag. Det har blivit dags 
för dagens andra tränings-
pass för Väsbys elitsimmare. 
För att hamna i den grup-
pen krävs hårt jobb, vilja 
och ett stort engagemang. 
Det är många barn som 
börjar i simskolan men det 
är väldigt få som slutar som 
elitsimmare.

– Många faller bort på vä-
gen men de som till slut blir 
elitsimmare får väldigt bra 
förutsättningar hos oss för att 
bli bäst. För att få kalla sig 
elitsimmare ska man ha 5 000 
träningstimmar i bagaget.

Nästa år fi rar Väsby Simsäll-
skap som bildades 1964, 50 
år. Då var sim verksamheten 
inte i närheten av vad den är 
idag. Idag har föreningen 
ungefär 1600 medlemmar 
och man fortsätter hela tiden 
att växa. 

– Vi är en väldigt stor 
klubb men snart har vi inte 
plats för alla. Det optimala 

Elit Senior 
”Träna för att vinna”
Elitgymnasiet 
”Träna för att prestera”
Juniorgrupper ”Träna för 
att träna och tävla”
Ungdomsgrupper 
”Träna för att tävla”
Medleygrupper 
”Lära sig träna”
Teknikgrupper 
”Lära sig simma” 

Tränings- 
grupperna 
i VSS

LANDSLAGET. Gabriella Fagun-
dez och Petra Granlund är 
bara två av alla landslagsim-
mare som har simmat Väsby 
Simsällskap. FOTO: VSS

ELITSIMMARE. För att få kalla sig elitsimmare ska man ha 5 000 timmar av simning i bagaget. 

 
FOTO ELIN NORDLUND

med tiden 3.38.83. Man tog 
även guld på 4x200 meter 
frisim, i laget simmade Jose-
fi ne Hippi, Josefi n Lindkvist, 
Jagueline Hippi och Nadja 
Salomonsson. 

Till slut tog man även 
guld i 4x50 meter frisim, då 
var simmarna Petra Gran-
lund, Jaqueline Hippi, Jose-
fi n Lindkvist och Nadja Sa-
lomonsson.

– Vi fortsätter att ligga på 
topp trots generationsbytet.

Elin Nordlund
elin.nordlund@viivasby.se

skulle vara att ha en 50- 
metersbassäng, då hade vi 
kunnat träna på ett helt an-
nat sätt.

VSS:s simmare har fl era 
medaljer i guld, silver och 
brons på såväl senior- som 
junior och ungdomsnivå. 
Flera av klubbens simmare 
är landslagssimmare och 
har deltagit i såväl EM som 
VM och OS vid fl era tillfäl-
len. Sedan 2004 fi nns även 
en individuell världsmästare 
på 200 meter frisim i klub-
ben; Josefi n Lillhage.

Jens Fridorff  menar att 
det började hända stora sa-
ker i klubben i och med att 
Kenneth Magnusson, Pär 
Gabrielsson, Ulrika Sand-
mark och Kenneth Arvisson 
kom till klubben.

– De är fyra personer 
som har betytt mycket för 
Väsby Simsällskap. I och 
med dem förändrades 
mycket, bland annat sättet 
att träna på.

Just nu är man inne i ett gene-
rationsbyte och är i full fart 
med att forma det lag som 
ska ta över eft er generatio-
nen med Josefi n Lillhage och 
Malin Svahnström i spetsen. 
Kunskapen och erfarenheten 
fi nns där, det visade man 
tydligt under SM-dagarna i 
Göteborg nyligen. 

Man tog guld på damsi-
dan i lagkappen på 4×100 
meter frisim, i laget simma-
de Petra Granlund, Jaqueli-
ne Hippi, Josefi n Lindkvist 
och Nadja Salomonsson 

VÄSBY- WINGS ARLANDA 
Fre 13/12 kl 19.00

Vilundahallen
vasbyhockey.se

VI TAR KAMPEN!

Slaget om Norrort!
SISTA MATCHEN I HÖSTSERIEN

MATCHSPONSOR:

EN DEL AV DIREKTPRESS
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Salomonsson. 

Till slut tog man även 
guld i 4x50 meter frisim, då 
var simmarna Petra Gran-
lund, Jaqueline Hippi, Jose-
fi n Lindkvist och Nadja Sa-
lomonsson.

– Vi fortsätter att ligga på 
topp trots generationsbytet.

Elin Nordlund
elin.nordlund@viivasby.se

skulle vara att ha en 50- 
metersbassäng, då hade vi 
kunnat träna på ett helt an-
nat sätt.

VSS:s simmare har fl era 
medaljer i guld, silver och 
brons på såväl senior- som 
junior och ungdomsnivå. 
Flera av klubbens simmare 
är landslagssimmare och 
har deltagit i såväl EM som 
VM och OS vid fl era tillfäl-
len. Sedan 2004 fi nns även 
en individuell världsmästare 
på 200 meter frisim i klub-
ben; Josefi n Lillhage.

Jens Fridorff  menar att 
det började hända stora sa-
ker i klubben i och med att 
Kenneth Magnusson, Pär 
Gabrielsson, Ulrika Sand-
mark och Kenneth Arvisson 
kom till klubben.

– De är fyra personer 
som har betytt mycket för 
Väsby Simsällskap. I och 
med dem förändrades 
mycket, bland annat sättet 
att träna på.

Just nu är man inne i ett gene-
rationsbyte och är i full fart 
med att forma det lag som 
ska ta över eft er generatio-
nen med Josefi n Lillhage och 
Malin Svahnström i spetsen. 
Kunskapen och erfarenheten 
fi nns där, det visade man 
tydligt under SM-dagarna i 
Göteborg nyligen. 

Man tog guld på damsi-
dan i lagkappen på 4×100 
meter frisim, i laget simma-
de Petra Granlund, Jaqueli-
ne Hippi, Josefi n Lindkvist 
och Nadja Salomonsson 

VÄSBY- WINGS ARLANDA 
Fre 13/12 kl 19.00

Vilundahallen
vasbyhockey.se

VI TAR KAMPEN!

Slaget om Norrort!
SISTA MATCHEN I HÖSTSERIEN

MATCHSPONSOR:

EN DEL AV DIREKTPRESS
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Har du rätt partner i simhallsbygget?  
I Tagebads sällskap är du trygg om  
du ska ta dig vatten över huvudet.

Söderlunds
Bilservice

Allbilverkstad
Telefon

590 942 00
Specialité

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

(infart Vatthagsvägen)
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During week 44 VSS went to Jönköping to 
participate in the Swedish Junior and Senior 
National Championship. We are very proud 
of the swimmers performance and attitude. 
It was also very nice to see all the parents 
and supporters that drove far to cheer for the 
team. 

We had a great competition, in fact the best 
competition the club had in the last 3 years. 

JSM/SM JÖNKÖPING
We finished 5th on the Junior and 7th on the 
Senior while scoring more than double the 
points from last year on the juniors. It was 
also nice to see swimmers from the club back 
at the national team, when Anna Miram was 
selected to represent Sweden at the Nordic 
Championships. We finished with 5 medals at 
the competition. However, our biggest achie-
vement was to have an outstanding percen-
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tage of best times. In 70% of the races, swim-
mers did lifetime best times and we had more 
than 90% season best times. It shows the le-
vel of commitment of the whole team. 

This JSM/SM means a lot to the club and the 
swimmers, we worked hard for this. We are 
fighting to get back to the top. We are not the-
re yet, but we are close. We have a lot to be 
proud of during the last year. No, we have not 
won anything yet, but we are becoming com-
petitive. What is going to determine our fate 
in the future is the development of our base 
groups and our recruiting, if we can do it right 
we get good in a hurry.        

Thank you to all involved in the 
VSS community and keep up 

the good work!
Lets Go
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Vi har simskola för de minsta i vårt skolsystem. Alla barn i 
förskoleåldern erbjuds att komma på simskola under skol-
tid. Det schemaläggs att varje barn från alla skolor ska gå 
på två lektioner i veckan under 6 veckor, vi har 6 perioder 
på ett skolår från v 36-24 med uppehåll för lov och röda 
dagar.

För de äldre planerar och genomför Väsby simsällskap 
arbetet kring skolsimningen och jag ska beskriva hur det 
fungerar. Vi kallar alla ungdomar i skolår 3-9 på ett simtest 
där vi testar av simkunnigheten. Vi följer de mål som gäller 
för respektive skolår i läroplanen. 

Mål för årskurs 3: Eleverna ska kunna hoppa från kanten på 
djupt vatten samt simma 100 meter varav 25 på rygg även 
kallat Bronshajen

Mål för årskurs 4 till 9: Eleverna ska kunna hoppa från kan-
ten på djupt vatten samt simma 200 meter varav 50 på rygg 
även kallat Vattenprovet.

Vi arbetar i blocksystem om 6 veckor då barnen kommer 
på en testvecka efterföljt av 5 simskoleveckor där man går 
2 gånger i veckan under skoltid. Detta gäller för de yngre 
i skolår 3-5 och för skolår 6-9 så är det en testvecka och ef-
terföljande 10 veckor i simskola med en lektion per vecka. 
Kommunen erbjuder simskola som är obligatorisk och 
avsedd för de elever som inte har uppnått målen i ämnet 
Idrott och Hälsa för respektive årskurs. 

Under våren erbjuds elever i skolår 6 och 8 livräddning och 
vi har även ett fåtal veckor där vi har simskola för de som 
behöver lite extra simträning.

Vårt mål är att alla ska vara 
simkunniga. För att nå detta 

behöver vi planera in speciella 
simveckor för alla våra nya elever 

på skolorna. Det planeras att komma 
igång under läsår 18/19 då vi kan 

ha speciella veckor för alla våra nya 
skolbarn/ungdomar.

Marie Sparrman
Verksamhetschef  Väsby Simsällskap

Det är viktigt att kunna simma 
och vi jämför simkunnighet med en billig livförsäkring. 

Vi har ett samarbete med Kommunen och Medley 
när det gäller att erbjuda kommunens barn 

simskola under skoltid.
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SIMMA 
FÖR LIVET

SIMMA FÖR LIVET 
17 OKTOBER

Efter två års uppehåll var det den 17 ok-
tober dags igen att Simma för livet. Till-
sammans med sponsorer skänkte Medley 
10 öre per simmad meter till Water Aid för 
att fler barn i Östafrika ska få tillgång till 
rent vatten. Tusentals människor runt om 
i landet valde att delta.

TOTALT FICK VI IHOP 
896 272,50 KRONOR 
AV 8 316 DELTAGARE 
I ÅLDERN 1 - 92 ÅR!

Vi slog det tidigare rekordet på 477 000 
insimmade kronor rejält, även om vi inte 
riktigt nådde ända upp till den smått gal-
na målsättningen på 1 miljon kronor.
Engagemangen var mycket stort och det 
var en härlig dag i simhallen.
På Vilundabadet kom det en kommunan-
ställda direkt kl. 6.15 när vi öppnade och 
simmade 2500 m, en triathlet som bidrog 
med 7000 m och en mamma simmade 
1000 m med sin 1 1/2 åring på ryggen. 

Deltagarna på vattenträningspasset fick 
simma rundor i bassängen som uppvärm-
ning och fick ihop 3300 m. Simmarna i 
VSS hade ett extra långt morgonpass och 
bidrog med massor. Vittraskolans klas-
ser i årskurserna 4-7 kom och simmade 
så mycket de orkade. Barnen i simsko-
lan kämpade alla hårt för att samla me-
ter och vi ska inte glömma alla barnen i 
10 kampen som var och en simmade sina 
längder.
Självklart simmade också personalen!
Från andra delar av Sverige bör nämnas 
att en kvinna i Täby simmade imponeran-
de 12000 m och en Medley medarbetare 
simmade under hela sitt arbetspass på  
8 timmar.



SIMSKOLAN, 
JOSEFIN LILLHAGE-ÖSTBLOM

Josefin Lillhage-Östblom är from augusti 
anställd i simskolan och ansvarig för 

utvecklingen kring simskolan.

TÄVLINGSKOMMITEN
PATRIK SPARRMAN

Patrik Sparrman är ansvarig för denna 
kommitté där man planerar klubbens 
olika arrangemang tillsammans med 

verksamheten. 
RIGGARE

KENNETH ANDERSSON
MARCUS LINDSTRÖM

Kenneth Andersson och Marcus Lindström 
är ansvariga  för riggningen så att vi kan 

bygga upp allt runt omkring pooldäck då vi 
kan arrangerar tävlingar. De har koll på vad 

som ska plockas fram och rivas ner och 
vilka som är med och hjälper till. 

Utan er ingen tävlingsarena. 

LEDARKONSULT
JANNE FERNER

Under 2017 så har våra ledare gått på 
utbildning. Konsult har varit Janne Ferner 
från GIH. Vår Huvudtränare kom ikontakt 

med honom under våren 2017 och startade 
ett samarbete kring ledarskapet. 

Janne har kommit till oss var femte vecka 
för genomgång.

PLASKNYTT

46



FUNKTIONÄRSANSVARIG
LENNART PETTERSSON’

Lennart Pettersson är vår 
funktionärsansvarig. Lennart har kontroll 
på våra tävlingar och vilka funktionärer 
som jobbar på diverse pass. Utan denna 

grupp ingen tävling.

TÄVLINGSSEKRETARIATET
HENK MARTNJ

Henk Martinj är ansvarig och har kontroll 
på vilka som kan sköta frodan eller 
ares som är vår tidtagning på våra 

arrangemang. 
Utan denna kunskap ingen tävling. 

FÖRÄLDRARSEKTIONEN
PIA FRÖDERBERG

Pia Frödeberg är vår klippa i shopen. 
Denna grupp ser till att alla har det bra och 

att det serveras mycket gofika under 
arrangemangen. Det görs även mycket 

jobb i vår shop där vi har försäljning 
torsdagar 18.00-19.30.

MASTERSIMNING MALIN BORENSJÖ
Malin Borensjö är simmande tränare för denna grupp som har träning ett par 

gånger i veckan. Nästa utmaning är masters-SM i vår.
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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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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. 
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 Berätta om dig själv, 
vem är du? 

Mitt namn är Martin Melinder och när 
jag inte går i skolan och pluggar så är 
jag elitsimmare. 
 
Jag älskar att sova och äta hotellfru-
kostar men jag är också en friluftsmän-
niska och gillar att vara ute i skogen, 
vandra och segla. Även om simningen 
alltid går i första hand så är jag också 
scout så gott det går, särskilt under 
somrarna.
 
Jag bor tillsammans med min familj 
bestående av min pappa samt mina två 
yngre bröder i ett radhus. Jag må vara 
konfirmerad kristen ute på Vässarö 
men det tar inte upp så mycket av mitt 
liv då jag kallar mig själv för agnosti-
ker.
 
Hur kommer det sig att du 

började med simning? 
När någon frågar, när eller varför jag 
började med simning från början har 
jag alltid svårt att pricka in ett visst 
datum eller en enda anledning. San-
ningen är att mina föräldrar var väldigt 
tydliga med hur viktigt det var att kun-
na simma, så jag började på babysim 
redan när jag var bara några månader 
gammal. Samt gick direkt vidare till 
simskolan efteråt.
Dock brukar jag säga att jag var 7 år 
när jag började simma, för att det var 
då jag kom in i  “ Teknikgrupp” för för-
sta gången.
 

Vad är tjusningen med 
simning? 

Det jag gillar mest med simningen är 

Varför valde du 
simgymnasium? 

Jag valde simgymnasium för att det är 
enkelt det bästa sättet att kombinera 
ens studier med en elitsatsning inom 
simningen. Sen kände jag att när jag 
skulle välja gymnasium så blev det 
samtidigt ett val om ska jag fortsätta 
simma på den nivån jag är på eller inte. 
Detta för att mitt liv var stressigt redan 
som det var när man skulle hinna med 
både högstadiet och simningen. 
 
Men efter jag började på simgymna-
siet och har fått prata med mina lärare 
samt skapa ett personligt schema över 
när jag tränar, är i skolan, äter, plug-
gar och framför allt vilar har jag fått en 
mycket mer stillsam och stressfri var-
dag. För när man slipper oroa sig över 
hur man ska ha tid med allt, kan man 
faktiskt börja njuta av tanken att man 
har tid med allt.
 

Hur mycket tränar du? 
Just nu har jag 8 stycken simpass och 
2 stycken styrkepass i gymmet varje 
vecka. 
 

Berätta om din bästa 
simupplevelse. 

Jag har svårt att bara välja en händelse 
som står ut från dom otroliga upple-
velserna jag har haft under mina år 
genom simningen. Men om jag måste 
välja blir det ett läger under höstlovs-
veckan 2015 uppe i Älvdalen.
 
Som vanligt trodde vi att dom skulle 
dela på kompisgängen i olika rum för 
att man skulle lära känna nya perso-
ner men istället sade dom oss alla sju 

den frihet man känner och hur man har 
fullständig kontroll över sin kropp när 
man är i vattnet. Jag kan liksom känna 
ett lugn när jag simmar som jag sällan 
hittar någon annanstans i vardagen.  
Sedan älskar jag kamratskapen som 
finns inom sporten och hur alla är så 
vänliga mot varandra, vare sig man är 
ung, gammal, bra eller dålig. Samt hur 
man kan gratulera varandra till ett bra 
lopp även om det är samma personer 
som man tävlar mot för medaljerna. 
Det går inte heller att glömma hur den 
gruppen av människor som man tränar 
med och sliter med varje dag blir som 
en andra familj, där man kan vara sig 
själv utan att bli dömd eller förnedrad. 
För utan dom hade jag inte kommit så 
här långt.
 

Vilket simsätt simmar 
du idag och har som 

specialitet? 
Just nu specialiserar jag mig mot lång-
distans frisim, alltså 400 och uppåt. 
Min absoluta favorit distans är 800 fri-
sim på grund av att man måste ha en 
plan, ett upplägg. Men kan inte bara 
hoppa i och simma en 800:ing utan att 
ha tänkt innan. Sen tycker jag också att 
det är precis lagom längd på loppet, då 
400 frisim är lite kort och 1500 frisim 
är lite långt.
 
Jag är också förtjust i 200 fjäril och 
400 medley där det är roligt att gå in 
som en distansare och inte ha några 
problem med att det är lite längre 
och jobbigare sträckor. Även om man 
då upptäcker andra problem som hur 
ovan man är att tävla på andra sträckor 
än frisim. 

HEJ, JAG HETER 
MARTIN MELINDER
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pojkar i samma rum, samma sju pojkar 
som senare skulle bilda Väsby Boiz. Vi 
var redan innan lägret riktigt bra vän-
ner allihopa och hade tränat tillsam-
mans i flera år men detta läger skulle 
påbörja en era av spex som aldrig tidi-
gare hade skådats.
 
Träningen i sig var inte jättehård men 
med ett par serier som jag minns än 
idag, den jag tänker på är 400, 300, 200 
och 100, fyra varv, ett av varje simsätt, 
vila 20. Då jag redan på den tiden var 
frisimmare hade jag långt efter re-
dan från början och ännu längre efter 
bröstsimmet (mitt sämsta simsätt då, 
mitt sämsta simsätt nu) . Men när det 
väl blev frisim och dom sista 1000 met-
rarna på passet fick jag en sån otrolig 
adrenalinkick att jag persade på samt-
liga frisims sträckor och kom nästintill 
ikapp dom som låg först. 
 
Nedsidan med att sätta sju grabbar i ett 
rum är att efter ett par dagar, då bör-
jar det lukta ordentligt. En blandning 
av svett, diaree och axe som gjorde det 
inte bara omöjligt för tränarna att gå in 
i vårt rum utan även för städarna som 
helt enkelt övergav vårt rum. Något 
som ledde till att det snart också såg ut 
som det luktade.
 
Som vanligt hade vi också en pågående 
lagtävling under hela lägret, än som 
när man ser tillbaka på i efterhand var 
väldigt korrupt. Då vi alla killar gick 
med på att dra ner kvaliteten på det 
man skulle göra för att på det sättet 
slippa göra lika mycket. Men en bra ide 
i teorin fungerar inte alltid i praktiken 
när vi är alldeles för tävlingsinriktade 
och istället gör motsatsen och lägger 
ner en otrolig mängd tid på vissa av 
sakerna.
 
Hur ser en dag ut på VNG? 
En vanlig dag börjar med att vi redan 
klockan 7 på morgonen startar trä-
ningen nere i simhallen med först 30 
minuter på land följt av 1 timme och 45 
minuter i vattnet. Sen tar vi och byter 
om samt gör oss klara för skoldagen 
innan vi går över till kansliet och äter 
en andra frukost. Det tar cirka 15 min 
att gå till gymnasiet men då vi är väl-
digt lata av oss väljer vi oftast att åka 
buss istället.
 
Väl framme vid skolan lämnar vi av 

re kamratanda och vänskap, även fast 
det var en individuell sport.
 

Har du någon förebild 
i simningen? 

Jag har ett par förebilder inom sim-
ningen, både från Sverige och utlan-
det. Först och främst så har jag Max 
Sundberg som en av mina stora före-
bilder. För han visar mig varje dag att 
man kan komma så långt som möjligt, 
så länge man aldrig ger upp och alltid 
fortsätter kämpa. Men kanske ännu 
viktigare lättar han på min vardagliga 
stress och visar att en elitsatsning inte 
bara är träning på träning utan att man 
kan ha kul, driva företag och till och 
med ha ett kärleksliv vid sidan av.
 
Min andra stora förebild är Jönkö-
pings simmaren Victor Johansson som 
är den personen som just nu driver på 
långdistans simningen i Sverige, då vi 
innan han kom upp inte har haft någon 
riktigt bra distansare på väldigt länge. 
Han ger mig också hopp om att man 
inte måste ha dom perfekta generna 
för att lyckas, utan man kan köra lika 
bra även om man är kort. Sen har han 
riktigt bra känsla på att välja snygga 
skor.
 
Andra förebilder jag har är Caleb Dres-
sel, Paul Biedermann, Sarah Sjöström 
och Simon Brandt.
 
Fakta: namn, bor, husdjur, 

främsta merit.
Martin Melinder
Upplands Väsby

Inga husdjur
9:a på 1500 fr under JSM

vår packning i vårt NIU-rum för att 
sedan gå och ha dagens första lektion. 
Då vi börjar med lektioner först efter 
klockan 10 på dagen hinner vi bara ha 
en lektion innan det är dags för lunch 
nere i restaurangen, som vi delar med 
bland annat kulturskolan och yrkes-
gymnasiet.
 
Efter lunch kör vi på med lektionerna 
och slutar antingen 15:00 om vi ska 
simma på eftermiddagen eller efter 16 
om vi är lediga. Eftermiddags simning-
en börjar alltid 16:00 så att vi får gott 
om tid att ta oss till simhallen samt få i 
oss tillräckligt med energi för att orka 
med passet. Träningen håller på i 2 
timmar fram till 18:00.
 

Vad är fördelen med 
att gå på 

VNG/simgymnasium? 
Den största fördelen enligt mig är att 
dom två viktigaste sakerna i mitt liv, 
skolan och simningen. Som jag innan 
alltid var tvungen att balansera och 
kompromissa runt, för att kunna träna 
så mycket och så bra som möjligt men 
samtidigt hänga med i undervisning-
en. Nu har ett samarbete med varandra 
som möjliggör att jag kan komma ännu 
längre i min simkarriär utan att behöva 
oroa mig för att jag hamnar efter eller 
missar någonting av mina studier.
 

Vad fick dig att välja 
simning? 

När jag var yngre gillade jag att testa 
på många olika sporter och idrotter, 
samt gick på många olika aktiviteter 
samtidigt. Jag har gjort det allt från 
fotboll till innebandy och tillbaka. 
Men när jag en efter en började tröttna 
på dom nya sporterna hade jag alltid 
simningen i bakgrunden, den första 
sport jag började på, den sport som jag 
alltid kunde falla tillbaka på.
 
Under mellanstadiet körde jag både 
simning och fotboll samtidigt, men 
då båda sporterna började dra upp trä-
ningsmängden allt mer blev det tyd-
ligt att jag inte skulle orka att köra två 
sporter samtidigt. Jag lät det ta lite tid 
för mig att välja vilken jag skulle fort-
sätta med och vilken jag skulle sluta 
på, även om jag i grund och botten re-
dan hade bestämt mig för simningen. 
På grund av att det var en mycket bätt-
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SYDPOOLEN KNATTE
Lördag  den 30 september var det dags för höstens 
första knattetävling – Sydpoolen Knatte Cup!

Väsby deltog med cirka 50 simmare födda 2004-2008.

Varje pass inleddes med mixedlagkapper, där varje 
lag skulle innehålla en tjej / en kille från respektive 
åldersklass.

Här simmade två av våra lag till sig silverplatser; det 
yngre laget på förmiddagen och det äldre laget på ef-
termiddagen!

I lagen simmade Felicia Brännbäck, Casper Rengart, 
Elsa Svahn och Theo Takala. Samt Linus Areblad, 
Hanna Åkerman, Moa Nyblom och Johan Montero.

Tävlingen var bra arrangerad och alla simmare fick 
varsin vattenflaska. Vi fick se en mängd personliga 
rekord och vi slapp i princip onödiga diskningar.

En bra start på höstsäsongen!
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During the first two weeks of Sep-
tember, I had the pleasure to travel 
to the USA and visit my former coach 
Dan Kasler at Arizona State Univer-
sity (ASU) in Tampe, Arizona. I would 
like to say thank you to all ASU staff 
for a welcoming reception. Dan is 
currently working together with Bob 
Bowman (Michael Phelps coach) at 
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ARIZONA AND 
SAN DIEGO TRIP

the school. Bob’s program was the 
most successful American Olympic 
program in 2008, 2012, and 2016. It 
was inspiring to be exposed to an 
environment that thrives for excel-
lence.  

It was impressive to see the hardwa-
re available to the team such as; the 
facilities and the support team the 
school provides to the program. They 
have a 50m pool, plus a 25m pool and 
a diving pool all to themselves. They 
also count with 6 coaches and one 
physiotherapist at the deck every 
session to take care of the 47 swim-
mers. It was outstanding to see how 
they manage the high performance 
team with nutritionists, physiothera-
py, phycologists, strength coach etc. 
with the only goal to make the team 
succeed. 



However, make no mistake. It is not 
the infrastructure that makes the 
program successful. The team cul-
ture and high standard expected in 
training are the most important as-
sets at ASU. The level of engage-
ment of the coaches before, during, 
and after the workouts is inspiring. 

However, the responsibility does not 
fall only on the coaches. The swim-
mers are highly empowered; they 
are expected to support the team at 
all times and watch out for each oth-
er. Watching from the deck and see-
ing around 50 people screaming and 
pushing each other towards a com-
mon goal was an unique experience, 
that as crazy as it may seems, made 
me reflect a lot on what it takes to 
bring a team to the highest standard. 

Swimming for them is making people 
believe that the impossible is pos-
sible. In addition to that, of course, 
we spent hours talking about our 
program at VSS and how we can im-
prove in the future.  
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When I first walked into ASU office, 
the first thing that I saw was this 
huge quote on the wall. At first, it did 
not mean much, but after a few days 
I realized that this quote was the 
backbone of the program and what 
drives them every day.       

“Excellence is an art won by training 
and habituation. We do not act right-
ly because we have virtue or excel-

lence, but we rather have those be-
cause we have acted rightly. We are 
what we repeatedly do. Excellence, 
then, is not an act but a habit.” Aris-
totle

Thank you ASU for sharing your know-
ledge and we at VSS wish you all the 
luck and hard work in the world. 

Lets Go

Väsby Simsällskap 
önskar er alla en 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År
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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


