VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Värnamo Simsällskap
2017
Ett år går fort och detta märks inte minst när man ska sammanfatta det i en
verksamhetsberättelse till årsmötet. Då går tiden extra snabbt och helt plötsligt står mötet för
dörren!
Värnamo Simsällskap är en förening med mycket verksamhet, även om det mesta kretsar kring
att vi bedriver simträning och simskoleverksamhet, så försöker vi hela tiden nå nya målgrupper
och bredda sättet vi bedriver vår verksamhet. Under 2017 tog vi bland annat initiativ till att
aktivera de boende på EKB-hemmen, vi startade åter upp babysim uppe på sjukhuset och vi
startade en träningsgrupp för simning i öppet vatten. Många initiativ till att driva föreningen framåt
och för att öka verksamheten togs under 2017.
En stor anledning till att vi kunnat öka vår verksamhet är den utvidgade säsongen på
Värnamobadet. Under de sista dagarna i december blev det dessutom klart att kommunen
fortsätter att hyra badet fram till och med sommaren 2020. Om vi kommer vara de som driver
badet och hur lång säsongen kommer att bli, det kommer att avgöras från år till år.
Andra anledningar till vår utökning är vår eminenta tränare Christoffer Arvidsson och Niclas
Stensson, samt att relationen till kommunen förbättrats sedan en komplett Fritidsavdelning
tillskapats av politikerna.
2017 blev året då vi åter har simmare med landslagsuppdrag. Erik Stensson representerade
Sverige i NUM, Nordiska Ungdomsmästerskapen, som detta år avgjordes på Färöarna. Det var
spännande att följa simningarna via strömmande TV och få höra familjen skrika “vi skiter i
dansken” när kameran vinklades så att Erik ej var i bild.
Antalet simmare i träningsgrupperna ökar, vilket är mycket positivt. Dock har vi ju inte
obegränsad tillgång till den bassängyta som finns tillgänglig i Värnamo simhall, utan vi får försöka
optimera det som vi blir tilldelade och utnyttja banorna så mycket det bara går.
Samarbetet med vår systerförening Vidösternsimmets Ideella Förening (VIF) har under året
fördjupats. Förutom samarbetet kring själva Vidösternsimmet, så har vi döpt om vår simtävling
Apladalen Sprint till Vidösternsimmet Sprint och till denna har VIF sponsrat med bla medaljer och
kostnaden för bassänghyra under tävlingsdagarna.
Det finns mycket som går rätt väg för VSS nu och en positiv anda präglar föreningen. Tänk om vi
även kunde få politikerna att dra upp riktlinjerna för en ny simhall!
Varma Simmarhälsningar
er ordförande Christer Ringblom
på styrelsens vägnar

STYRELSE OCH ANSTÄLLDA
Den av årsmötet 2017-03-28 utsedda styrelsen har haft följande sammansättning.
Ordförande
Christer Ringblom
Vice ordförande
Birgitta Jingmark, simsektionen
Sekreterare
Lisa Runeqvist, styrelsens simskoleansvarige
Kassör
Abbas Siranlou
Sponsorsektion
Bernth Nyberg
Supportersektion
Pia Bolmgren Svensson
Ledamot
Razvan Nichetelea
Suppleant
Åsa Karlsson
Adjungerad
Christoffer Arvidsson
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden inklusive det
konstituerande styrelsemötet.
Revisorer
Revisorer under året har varit Jessica Henningson och Michael Mann
Valberedning
Ordförande för valberedningen har under året varit Mikael Jansson, ledamöter Anna-Karin
Stensson och Laura Usurelu.
Ombud
Christer Ringblom och Christoffer Arvidsson deltog på Östsvenska Simförbundets Höstmöte.
Uppdrag
Niclas Stensson är ledamot i Östsvenska Simförbundets styrelse.
Anställda
Chefstränare:
Ekonomi:

Christoffer Arvidsson, heltid
Berit Jansson, i minskande omfattning under året.

EKONOMISEKTIONEN
Den ekonomiska trenden var mycket positiv under 2017 och vi har fortsatt en väldigt stabil
ekonomisk grund att stå på. Ökad försäljning av Bingo- och Sverigelotter, en rejäl sponsorintäkt,
populär simskoleverksamhet och tävlingsarrangemang.
Lottförsäljning
Försäljningen av såväl Bingolotter som Sverigelotter har fortsatt att öka under 2017. Vinsten från
försäljningen fortsätter att vara en central inkomstkälla för VSS. Under hösten skrev Värnamo
Nyheter att vi var den ledande föreningen vad gäller försäljning av Bingolotter i Jönköpings län.
Våra tre återförsäljningsställen ICA Kvantum, ICA Matjätten och OKQ8 Halmstadvägen, har en
stor del i detta, liksom vår fantastiska Maj-Britt Gustafsson som varje vecka lämnar ut, hämtar in
och redogör för försäljningsutfallet.
Värnamodagarna
VSS gavs även i år tillfälle att arbeta som värdar under Värnamodagarna. En hel mängd
arbetspass med varierande längd och arbetsinsats blev vi tilldelade. I samarbete med ett antal
andra föreningar löste vi vårt uppdrag tillsammans med glada föräldrar och äldre aktiva under
lördagskvällen och sena natten.
Värnamobadet
Badet har under 2017 varit öppet för allmänheten under tiden 24 maj-16 september. Badet har
dessutom nyttjats av skolor, fritids och förskolor.
För VSS är verksamheten på Värnamobadet av stor betydelse på många sätt. Vi har full tillgång
till bassängytan och kan bestämma våra träningstider och simskoletider själva. Vi kan erbjuda
våra ungdomar sommarjobb och våra simmarbarn kan få meningsfull sysselsättning på dagläger.
Dessutom ger det oss chans till nyrekrytering.
Säsongen 2017 utökades och kommer även under 2018 att vara förlängd. Tack vare den
utökade säsongen kunde vi bredda vår simskoleverksamhet, införa simgaranti samt nå nya
målgrupper, såsom EKB-hemmen. Vi hade även ett samarbete med föreningen Internationella
Vänner och Värnamo kommuns fritidsavdelning och hjälpte elever från Rörstorspsskolan med
vattenvana och siminlärning. Regionfastigheter och Värnamo kommun har ett avtal gällande
Värnamobadet som sträcker sig över sommaren 2018, 2019 och 2020.
På Värnamobadet ansvarade Elvira Davidsson och Frida Finnander för schemaläggning och
bokningshantering. De arbetade även på badet tillsammans med Agnes Vejklint, Astrid Mann,
Clara Rönnäng, Ellen Nilsson, Elsa Vejklint, Erik Stensson, Linus Wernlid, Lovisa Svensson,
Noah Svensson, Oleg Serdjukov, Rebecca Bramgren, Robin Pettersson och Veronica Kjöller

SIMSEKTIONEN
Under vårterminen har antalet aktiva varit 73 simmare i de olika grupperna listade nedan.
Träningsgrupper: A, B, SSY, Röd, Blå, Gul. Dessutom har vi haft crawlskolor och masters.
Tränare: Christoffer Arvidsson har under året varit anställd som tränare på tider och nivåer enligt
ovan redovisning av anställd personal. Tränare under året har också varit Noah Svensson, Elsa
Vejklint, Linus Wernlid, Niclas Stensson och Michael Mann.

Simundervisning
Anna-Karin Stensson har fortsatt varit ansvarig för simundervisningen under året. Försök att
rekrytera en person med det ansvaret har gjorts under 2017, men utan resultat. Styrelsen söker
vidare efter en 75% anställning. Styrelsens simskoleansvariga sedan hösten 2017 är Lisa
Runeqvist. Vi använder SportAdmin mer och mer och uppmanar medlemmarna att om möjligt
direktbetala sina fakturor via systemet, då det minskar hanteringen av betalningarna avsevärt. Vi
försöker hålla en hög kvalitet på vår simundervisning och utbildar kontinuerligt nya ledare.
Tillsammans med Östsvenska Simförbunet genomfördes i januari 2017 en ny utbildning med
namnet Simidrottsledare BAS. En enklare utbildning som ger den som vill testa att jobba som
simskoleassisten en snabbare väg till att komma igång. Rekrytering och utbildning av timanställda
simidrottsledare har fortsatt högt fokus för styrelsen.
Totalt har vi kunnat erbjuda 42 simskolegrupper från Baddare till Vuxencrawl (inkl öppet
vattenkurs), fördelade över vår, sommar och höst:
Vårterminen
Sommarsimskola 1
Sommarsimskola 2
Höstterminen

201 deltagare
62 deltagare
41 deltagare
176 deltagare

Under hösten startade vi åter upp Babysim (23 barn) och Småbarnssim (6 barn). Ansvarig Frida
Rydstedt tillsammans med Elsa Vejklint.
Simskoleinstruktörer under året har varit:
Alexandra Carlström, Axel Stefansson, Elsa Vejklint, Agnes Veljklint, Frida Enoksson, Mikael
Jansson, Oleg Serdjukov, Sabina Johansson-Kullman, Veronica Kjöller och Frida Fält.
För första gången i klubbens historia startade vi en träningsgrupp för simning i öppet vatten. 12
deltagare tränade från maj fram till och med augusti. Ledare för denna grupp var Niclas
Stensson, Mikael Jansson, Elvira Davidsson med inhopp av Adam Svensson.
Med stöd från Medborgarförvaltningen genomfördes simskola för boende på EKB-hem. 15
deltagare lärde sig under tre sommarveckor badvett, vattenvana och simteknik. De lärde sig även
HLR samt det sociala med att fika. Ledare var Elsa Vejklint, Linus Wernlid och Veronica Kjöller.
I ett samarbete med Internationella Vänner fick 12 elever från Rörstorpsskolan stöd i
siminlärningen. Sex tillfällen genomfördes och ledare var Christoffer Arvidsson.

Läger i VSS regi
Datum

Ort

Grupp

Antal

Ledare

2-5 januari

Gislaved

A, B

11 simmare

Christoffer

7-8 januari

Gnosjö

SSY, Röd, Blå,
Gul

20 simmare

Niclas, Elsa

24-26 februari

Veckoslut,
Värnamo

A, B

8 simmare

Christoffer

Vecka 25-27
32-33

Dagläger på
Värnamobadet

SSY, Röd, Blå,
Gul

34 deltagare

Personalen på
Värnamobadet

17-18 juni

Tältläger,
Värnamobadet

Alla

19 simmare

Niclas, Michael,
Elsa

29/9-1/10

Gislaved

A, B, SSY

17 simmare

Christoffer,
Niclas

30/9- 1/10

Gnosjö

Röd, Blå, Gul

21 simmare

Elsa, Sabina,
Michael

28-29 oktober

Värnamo,
kategori 4 för
ÖSSF

SSY, Röd, Blå,
Gul samt
klubbar i F-län

18 VSSare

Noah + tillresta
klubbars ledare

Läger i Östsvenska Simförbundets regi
Datum

Läger

Ort

Simmare

12-14 maj

Kategori 3 läger

Gislaved

Jennifer Jingmark,
Robin Pettersson

30 maj - 8 juni

Kategori 2 läger

Caella, Spanien

Erik Stensson

Läger i Svenska Simförbundets regi
Datum

Läger

Ort

Simmare

25-28 maj

Förläger NUM/
Nordic AGC

Borås

Erik Stensson

Tävlingar
Landslagsuppdrag
Erik Stensson
Nordiska Ungdomsmästerskapen (NUM)/Nordic Age Group Championship, 8-9 juli i Vágur,
Färöarna
Erik Stensson tog sammanlagt fem medaljer, två silver på 200 och 400 medley samt tre

brons i lagkapperna 4x100 medley, 4x100 fritt och 4x200 fritt. VSS klubbrekord på de
individuella sträckorna fick sig en sänkning.
Nationella mästerskap
30 juni-4 juli, SM/JSM (50) Borås
Erik Stensson
Erik var ensam deltagare från VSS på ute-SM och simmade 3 distanser 200 och 400 me samt
100 br. Bästa juniorplacering, 16:e på 200 me

1-5 november, SM/JSM (25) i Jönköping
Erik Stensson
Erik var ensam deltagare från VSS på SM och simmade 6 distanser 100 och 200 me, 50, 100
och 200 br samt 200 ry. Erik noterades för två klubbrekord.
12-16 juli, SUM-SIM i Malmö
Erik Stensson, Robin Pettersson och Jennifer Jingmark.
Erik gjorde ett mycket bra Sum-Sim i 50m bana och tog tre guld och ett silver.
Förstaplaceringarna kom på 100 br, 200 me och 100 fj. Andraplatsen togs på 200 br. Robin och
Jennifer simmade båda 100 fj.
11-12 november, SUM-SIM region i Jönköping
Hela 16 st simmare som gjorde många bra prestationer och personliga rekord. Erik kvalade sig
vidare i klassen 15-16 år och satte tre nya klubbrekord.
8-10 december, SUM-SIM Riksfinalen i Eskilstuna
Erik Stensson
Erik Stensson hade åter kvalat in sig på sju grenar. Tyvärr var han inte helt frisk under tävlingen
och fick avstå några starter. Bästa placering blev fjärdeplaceringen på 200 me. Han passade
även på att sätta två klubbrekord.
Region- och distriktstävlingar
VSS i DM-tävlingar
VSS placerade sig som 7:e klubb i sammanställning.

DM medaljer 50m
2 silver Erik Stensson 200me och 400 me

JDM medaljer 50m
1 guld Erik Stensson 200 me
1 silver Erik Stensson 400 me

Simiaden
Vårsimiaden
VSS hade kvalat in med 12 individuella simmare och 3 lag till finalen i Nässjö. Totalt tog VSS 3
silver och 2 brons. Dessa simmades hem av Victor Usurelu, Nina Mirkhan och flickor 11-lag
Höstsimiaden
VSS hade 29 simmare på plats i Kalmar och tog sammanlagt 55 medaljer varav 17 guld.
Länstrofén
Under 2017 hade 11 simmare blivit uttagna att representera Jönköpings läns lag i tävlingen
Länstrofén som avgjordes i Linköping, Hanna Mirkhan, Jennifer Jingmark, Pavle Skoric, Anton
Bäckman, Jonathan Thelin, Hugo Ringblom, Hilma Ihreborn, Nina Mirkhan, Mara Nichitelea,
Emelie Jansson och Vincent Nyberg. Jönköpings län blev tvåa i tävlingen som Östergötland
vann.
Klubbmästerskap
Klubbmästare 2017
Herrar
Damer
Pojkar A
Flickor A
Pojkar B
Flickor B
Nybörjare
Veteraner

Erik Stensson
Lovisa Svensson
Anton Bäckman
Siri Bälter
Vincent Nyberg
Nina Mirkhan
Viggo Ihreborn
Niclas Stensson

1929 poäng
1383 poäng
1353 poäng
1380 poäng
838 poäng
1571 poäng
218 poäng
283 poäng

Segrare i familjelagkappen blev lag Stensson med laguppställningen Ella, Erik och Niclas
Stensson.
Klubbrekord och Åldersklassrekord 2017
Klubbrekord (25m)
400 fr Erik Stensson
50 fj
Erik Stensson
100 fj Erik Stensson
100ry Erik Stensson
200 ry Erik Stensson
100 me Erik Stensson
200 me Erik Stensson

4.08,54
26,32
56,81
1.00,16
2.09,17
59,46
2.07,83

2017-11-12
2017-12-10
2017-11-12
2017-11-11
2017-11-03
2017-11-01
2017-12-09

Sum-Sim Reg, Jönköping
Sum-Sim Riks, Eskilstuna
Sum-Sim Reg, Jönköping
Sum-Sim Reg, Jönköping
SM/JSM, Jönköping
SM/JSM, Jönköping
Sum-Sim Riks, Eskilstuna

Klubbrekord (50m)
100 br Erik Stensson
200 br Erik Stensson
100 fj Erik Stensson
50 ry
Robin Pettersson
100 ry Erik Stensson
200 me Erik Stensson
400 me Erik Stensson

1.07,52
2.29,72
58,11
30,01
1.05,27
2.13,35
4.49,17

2017-07-13
2017-07-16
2017-07-15
2017-04-30
2017-04-28
2017-07-09
2017-07-08

Sum-Sim 50m, Malmö
Sum-Sim 50m, Malmö
Sum-Sim 50m, Malmö
Rosenlundsbadet Sprint, Jkpg
Rosenlundsbadet Sprint, Jkpg
Nordic AGC, Färöarna
Nordic AGC, Färöarna

Åldersklassrekord
Inga nya åldersklassrekord registrerades under 2017

SPONSORSEKTIONEN
Årets stora händelse inom sektionen är återinförandet av “Sponsorsimmet”. Denna gång med
delat fokus på barndiabetes TYP-1 och vår egen verksamhet. Nästan samtliga ungdomar i
föreningen ställde upp och simmade allt de förmådde under 1 timmes tid, 10.00-11.00. Totalt
simmades det 120 750 meter, vilket var en bit över förväntan. Framförallt bidrog våra allra minsta
simmare för en heroisk insats.
Även privata bidrag till Sponsorsimmet lämnades och totalt kunde vi samla in 36 583 kr till
vardera konto.
Klubben har också erhållit privata bidrag från kunder till Aktiv Sol i Nöbbele AB. Företaget har
hjälpt sina kunder med ansökningar av bidrag via Bixia Miljöfond och samtidigt uppmanat dem att
inbetala ca 10% av dessa till klubbens ungdomsverksamhet.
Ett antal nya sponsorer har tillkommit på vår sponsorvägg. Vi har även ersatt sponsorskylten runt
vår resultattavla med en uppdaterad logotype för Gjuteriteknik, vilket talar för att de vill vara med
oss i många år framöver.
Vi har även under året haft fortsatt bra kontakt med våra huvudsponsorer; Värnamo Energi och
Finnvedsbostäder.

Enligt årsredovisningen för 2017 har totalt 297 915 kr inkommit till klubben.
TÄVLINGSSEKTIONEN
VSS arrangerade två uppskattade simtävlingar i Värnamo simhall under 2017.
Först ut var den Vidösternsimmet Sprint som gick av stapeln 4 februari.
Tävlingen lockade totalt 130 simmare och gav 625 starter.
Deltagande föreningar var Anderstorp, Gnosjö, Gislaved, SK Laxen, Ljungby, Oskarshamn,
Smålandsstenar, Tranås , Hvetlanda , Växjö och Värnamo. Även en simmare från Malta deltog.
Under hösten genomförde vi en populär Burger King Swim som gick av stapeln den 7 Oktober.
Tävlingen lockade många simmare, 155 stycken och gav ca 450 starter:
Deltagande föreningar: Alvesta , Anderstorp , Eksjö, Ljungby, Markaryd, Oskarshamn,
Smålandsstenar, Ölands SK, Hvetlanda och Värnamo.
Under året genomfördes även ett flertal minikamper och klubbmästerskap.
Vidösternsimmet genomfördes för 7:e gången 2017 tillsammans med vår systerförening
Vidösternsimmets Ideella Förening. VSS ansvarade även i år för tidtagningen, i vilken simmarnas
passertider kunde följas i realtid online. VSS ställde upp med funktionärer vid start, mål och vid
depåerna. Arrangemanget bjöd som vanligt på många enastående prestationer, men även på ett
större fokus på tävling då 6km-sträckan numera ingår i Svenska Simförbundets Open Water
Trophy.

INFORMATIONSSEKTIONEN
Hemsidan
Vår hemsida www.varnamoss.se har under slutet av 2017 flyttats till vår nya plattform som är en
del av SportAdmin. Nytt utseende och nya menyer att navigera bland, men framförallt enklare för
de som ska publicera innehåll på hemsidan. Vi upptäcker fortfarande saker som saknas och som
behöver ändras, men detta är ett projekt som hela tiden fortgår.
Facebook
VSS har en grupp på Facebook, Värnamo simsällskap, VSS, där vi har 311 (290 förra året)
medlemmar. Där kan varje medlem lägga upp bilder från tävlingar, eller posta frågor. Det är en
grupp dit alla välkomnas som har hjärta för VSS och på något sätt haft med VSS att göra samt
GILLAR att vara VSS-are.
VSS har även en officiell sida på Facebook på vilken vissa utvalda representanter kan lägga ut
information i föreningens namn. Facebook-sidan har 510 (389) följare och administreras av
ordförande, chefstränare och Niclas Stensson.
Instagram
På VSS officiella Instagramkonto publiceras kontinuerligt bilder från träningar, tävlingar och läger.

Kontot administreras framförallt av tränarna, men handhas även av de aktiva simmarna själva
växelvis.
Press
VSS har fortsatt att skicka ut information till olika medieredaktioner inför och efter tävlingar vilket
har medfört en del uppmärksamhet, bland annat reportage från våra hemmatävlingar samt
personporträtt av Erik Stensson inför SUM-SIM.
UTMÄRKELSER
Lördagen den 16 december firades Lucia i simhallen i samband med minikamp. Här delade
Vidösternsimmets Ideella Förening ut ett antal stipendier:
Årets kamrat: Hilma Ihreborn, Noah Svensson; Bästa uppförande, inställning och vilja: Hugo
Ringblom, Lovisa Svensson; Årets knattesimmare: Elsa Dahlberg, Victor Usurelu; Årets
utveckling: Siri Bälter, Anton Bäckman; Årets stjärnskott: Nina Mirkhan, Jonathan Thelin;
Årets prestation: Jennifer Jingmark, Erik Stensson.

Prestationsbelöning
Det är en tradition inom Värnamo Simsällskap att utse årets simmare och det har gjorts även
2017. Det är chefstränaren Christoffer Arvidsson som bedömt årets prestationer och utifrån den
analysen utnämnt årets simmare. Vem det blev avslöjas på årsmötet och redovisas med
motivering separat.
-Värnamo 2018-03-07
Styrelsen i Värnamo Simsällskap

Christer Ringblom, ordförande
Birgitta Jingmark, vice ordförande
Abbas Siranlou, kassör
Lisa Runeqvist, sekreterare
Bernth Nyberg, sponsorssektionen
Pia Bolmgren Svensson, supportersektionen
Razvan Nichitelea
Åsa Karlsson, suppleant
Christoffer Arvidsson, adjungerad simsektionen

