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Vid en summering av 2014 kan man konstatera att det var ett tillväxtens år.
Under året har antalet simmare blivit större. Framför allt är det grupperna gul och blå som har ökat i
antal. Detta bidrar till en större bredd, vilket är något som vi strävar efter, tillsammans med spets. Det
finns många fina ungdomar som tränar flitigt och detta märks i goda resultat på tävlingar. Dessa simmare representerar klubben på ett värdigt sätt och är sportsligt fina personer, både mot andra inom
klubben och utom.
Under året märkte vi att det inte gick att fortsätta att driva klubben framåt utan någon som skötte ekonomi och kansli på plats, så vi anlitade Berit Jansson för att genomföra dessa uppgifter. Detta har gjort
att vi återigen har ordning och reda på ekonomin.
VSS bedriver en omfattande simundervisning där vi följer Svensk simlinje, vilket bland annat innebär
att grupperna bygger på barnens kunskapsnivå i stället för ålder. Simlärarna gör ett utmärkt jobb i de
olika grupperna, allt från Babysim till Vuxencrawl, vilket resulterar i att grupperna snabbt blir fyllda.
Det har varit en utmaning att hitta simlärare – och tränare men under året kom några gamla simmare
tillbaka för att träna och undervisa våra yngre ungdomar, vilket gör att klubben fortsätter att fyllas på
underifrån.
Även under 2014 har VSS på kommunens uppdrag ansvarat för driften av Värnamobadet. I år hade vi
vädret med oss, vilket bidrog till en lyckad sommar. Som vanligt genomfördes halvdagsläger, simskolor och simträning under bevakning av klubbens simmarungdomar.
Folkfesten Vidösternsimmet genomfördes i augusti för fjärde gången och samlar allt fler deltagare och
åskådare. I år var det även många föräldrar som deltog som funktionärer, något som vi hoppas på att
kunna fortsätta med. I Knattedoppet deltog många av våra små simmare, och kunde med glädje vila
sig i badtunnan efter sitt lopp, tillsammans med de andra +21 km-simmarna.

Er ordförande
Karin Ringblom
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Styrelsen
har under året bestått av följande personer (ansvarsområde):
Ordförande: Karin Ringblom
Vice ordförande: Mikael Jansson
Kassör: Anna-Karin Stensson
Sekreterare: Pia Bolmgren Svensson
Övriga ledamöter: Lennie Sahlström (simsektionen), Jan Pettersson (supportersektionen), Anna-Maria
Bramgren, Bernth Nyberg (sponsorsektionen), Pär Holmér (tävlingskommittén)
Suppleanter: Magnus Pettersson
Anställda
Chefstränare: Lennie Sahlström 100% .
Tränare/simskolor/Värnamobadet: Lina Colvås (juni tom augusti).
Ekonomi: Lina Colvås timanställd tom augusti, Berit Jansson from augusti.
Bingolotter: Fanny Ahlqvist timanställd tom augusti.
Kansliet: Vakant.
Styrelsesammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande styrelsemötet.
EKONOMISEKTIONEN
Ekonomisk utveckling
2014 var ett mycket positivt år för Värnamo Simsällskap ur ekonomisk synvinkel. De besparingar som
gjorts, främst i form av minskade lönekostnader och hyreskostnader, fick under året fullt genomslag
och detta visar sig tydligt i resultatet. Den fina sommaren gav ett gott utfall också för Värnamobadet
och beträffande Bingolottoförsäljningen vändes en tydligt nedåtgående trend, tack vare Ingvar Oldsbergs inträde på scenen.
Vi är nu i en situation där vi bedömer att den ekonomiska stabiliteten är god och när allt går vår väg
innebär det ett positivt resultat som vi kan använda för att stimulera simidrottandet ytterligare. Som
förening är det vårt mål att vara i balans och den förhållandevis stora vinsten från 2014 skall ses som
ett uttryck för försiktighet i tider av förändring snarare än som något vi aktivt strävat mot.
Medlemmar och medlemsavgifter
Medlemsintäkterna i Värnamo Simsällskap har totalt sett minskat under 2014, från 55 000 under 2013
till 53 000. Det är främst fördelningen av medlemmar som ändrats, där vår knatteverksamhet har fler
medlemmar än tidigare, men där färre hela familjer och supportrar betalar medlemskap. Antalen familjemedlemskap gick från 39 till 35. Antalet supportermedlemmar minskade med mer än 50%. Det finns
254 flickor och 207 pojkar i verksamheten och att endast 204 av dessa utgör ”LOKersättningsberättigade” visar att vi har en ålderspyramid med väldigt bred bas och en smalare topp, där
det för framtiden blir oerhört viktigt att behålla de aktiva i verksamheten.
Satsning på tävlandet som ett led i positiv föreningsutveckling
Det goda resultatet för 2014 har styrelsen beslutat att använda för en extra insats under hösten 2015
som vi tror kan gynna våra simmare och intresset för tävlande. Vi kommer att stå för simmarnas tävlingsavgifter under denna period. Huruvida vi skall kunna fortsätta på samma linje under 2016 får vi
utvärdera när vi summerar 2015.
Lottförsäljning
Bingolotter och prenumerationer på bingolotter, försäljning av Sverigelotter och bingolottos julkalender, mm bidrog som vanligt till klubbens ekonomi. Våra tre återförsäljningsställen ICA Kvantum, ICA
Matjätten och OKQ8 Halmstadvägen är oerhört viktiga för oss. Lotteriet på julmarknaden är som vanligt en höjdpunkt på året, där vi särskilt tackar vår syförening med Ingrid Karlsson i spetsen för de fina
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priser man tillverkar och skänker. Försäljningen av lotter under Värnamodagarna är viktig av två skäl
– de pengar det genererar och den chans vi har att visa upp Värnamo Simsällskap.
SIMSEKTIONEN
Träningsverksamheten
Under året har antalet aktiva varit 69 simmare som varit fördelat på de olika grupperna enligt nedan.
Det har varit 45 stycken som varit tävlingsaktiva och betalat licensen.
Träningsgrupper
A, SSÄ, SSY, Röd, Blå, Gul, Gul 2 och Grön. Dessutom har det varit knattegrupper, crawlskolor och
masters.
Tränare
Lennie Sahlström har under året var anställd som tränare på tider och nivåer enligt ovan redovisning
av anställd personal.
Tränare under året har också varit
Mathilda Gärdesmed
Niclas Stensson
Fanny Ahlkvist
Mickael Mann
Noah Svensson
Anna Odin
Kajsa Bengtsson
Mikael Jansson
Simundervisning
Lennie Sahlström har varit ansvarig för all simundervisning under året.
Simskoleinstruktörer har varit:
Lovisa Gärdesmed
Jonna Balinovic
Hanna Persson
Sabina Johansson-Kullman
Evelina Hallgren
Frida Finnander
Lennie Sahlström
Mikael Jansson
Frida Fälth
Anna Odin
Natasha Majbrink
Wilma Holmér
Kajsa Bengtsson
Noah Svensson
Läger i VSS regi
Ort
11-13 augusti Uppstartsläger i Ljungby
Vecka 25-27
32-33

Grupp

Antal

Ledare

A/SSY

4 simmare

Lennie

Dagläger på Värnamobadet SSY, Röd, Blå, Gul 32 deltagare Personalen på
Värnamobadet

Tävlingar
Klubbens simmare har under året deltagit i tävlingar runt om i södra Sverige. Sammanlagt har vi slagit
över 660 personliga rekord.
Nationella mästerskap
25-29 juni, SUM-SIM i Malmö
Fanny Trollstad:
2 personliga rekord på 4 starter. Nytt klubbrekord på 200 frisim 2.09.87
Bästa placering 7:a 200 frisim
Robin Pettersson:
Gjorde sin första Sum-Sim start i karriären. Inget personligt rekord på
100 ryggsim, tiden 1.12.99 resulterade i en 30:e plats
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9-10 november, SUM-SIM region i Jönköping
Wilma Rönnäng
4 personliga rekord på 5 starter. Bästa placering 20:e på 200 Frisim
Lovisa Svensson
4 personliga rekord på 4 starter. Bästa placering 13:e på 400 Frisim
Erik Stensson
4 personliga rekord på 5 starter. Bästa placering 2:a på 100 Bröstsim
Robin Pettersson
5 personliga rekord på 5 starter. Bästa placering 6:a på 200 Ryggsim
Noah Svensson
1 personligt rekord på 1 start. Bästa placering 15:e på 100 Frisim
Mihajlo Drca
4 personliga rekord på 4 starter. Bästa placering 6:a på 100 Bröstsim
Anton Bäckman
2 personliga rekord på 2 starter. Bästa placering 18:e på 100 Ryggsim
VSS fick tyvärr inga individuell simmare med till riksfinalen i Helsingborg. Erik Stensson närmst som
3:e reserv till riksfinalen på 100m Bröstsim
Region- och distriktstävlingar
VSS i DM-tävlingar
VSS placerade sig som 14e klubb av 20 i årets sammanställning. Vi har tappat 3 plaseringar på grund
av sammanslagningen av Småland Simförbund och Östergötlands Simförbund
Förening

DM 25m DM 50m JDM 25m JDM 50m SumSim Region

Totalt

1. Jönköping

5095,5

3348

2386

1354

1394

13577,5

2. Linköping

3510

2868

1092

860

840

9170

3. Kalmar

1290

789

566

264

379

3288

4. Norrköping

700,5

1095

353

434

610

3192,5

5. Växjö

1075,5

810

303

148

366

2702,5

6. Motala

210

321

154

220

71

976

7. Nässjö

345

252

156

104

27

884

175,5

270

36

116

235

832,5

9. Ljungby

162

177

112

86

211

748

10. Västervik

165

42

136

34

259

636

11. Oskarshamn

63

273

76

110

97

619

12. Anderstorp

144

96

108

44

67

459

13. Alvesta

159

78

68

26

99

430

14. Värnamo

51

90

38

40

93

312

8. Hvetlanda

Simiaden
VSS hade kvalat in med 12 individuella simmare och 3 lag till finalen i Växjö. Erik Stensson tog våra
enda individuella guldmedaljer, fem guld på 100 fjäril, rygg, bröst och fritt samt 200 fritt. Hugo Ringblom tog sina första medaljer på simiaden nivå. Ett silver på 50 rygg och ett brons på 25 fjäril
Länstrofén
I år hade fem simmare blivit uttagna att representera Jönköpings Länslag i tävlingen Länstrofén. Som i
år avgjordes i västervik. Mihajlo Drca, Erik Stensson, Anton Bäckman, Hugo Ringblom och Lovisa
Svensson Jönköpings län blev tvåa i tävlingen. Östergötland vann. Värnamo simmarna slog sina personliga rekord på alla distanser som de fick simma.
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Klubbmästerskap
Klubbmästare 2014
Herrar
Damer
Pojkar A
Flickor A
Pojkar B
Flickor B
Nybörjare

Oleg Serdjukov
Fanny Trollstad
Robin Pettersson
Sophie Einefors
Anton Bäckman
Felicia Nyberg
Anders Runeqvist

1003 poäng
1957 poäng
1300 poäng
1112 poäng
748 poäng
986 poäng
401 poäng

Segrare i familjelagkappen blev lag Stensson med laguppställningen Ella, Erik och Niclas Stensson.
Klubbrekord
Klubbrekord (50m)
100 fr
Fanny Trollstad
200 fr
Fanny Trollstad

1.00,33
2.09,87

2014-06-07
2014-06-29

DM, Jönköping
Sum-Sim, Malmö

Åldersklassrekord
Pojkar 11 - 12 år
50 fr
Erik Stensson
200 fr
Erik Stensson
50 br
Erik Stensson
100 br
Erik Stensson
200 br
Erik Stensson
50 ry
Erik Stensson
100 ry
Erik Stensson
200 ry
Erik Stensson
50 fj
Erik Stensson
100 fj
Erik Stensson
100 me
Erik Stensson
200 me
Erik Stensson

28,68
2.17,39
36,25
1.18,29
2.49,02
32,77
1.10,32
2.29,91
31,26
1.10,00
1.12,17
2.34,57

2014-11-30
2014-11-29
2014-11-30
2014-11-08
2014-11-29
2014-11-29
2014-11-08
2014-11-30
2014-11-29
2014-11-09
2014-10-18
2014-11-22

Barracuda Race, Göteborg
Barracuda Race, Göteborg
Barracuda Race, Göteborg
Sum-Sim Region, Jönköping
Barracuda Race, Göteborg
Barracuda Race, Göteborg
Sum-Sim Region, Jönköping
Barracuda Race, Göteborg
Barracuda Race, Göteborg
Sum-Sim Region, Jönköping
Burger King Swim Värnamo
Höstsimiaden, Nässjö

SPONSORSEKTIONEN
Det har under året tillkommit ett antal nya sponsorer medan några har valt att stiga av, summan utav
tillskott och tapp slutar på en sponsor intäkt som ligger i linje med föregående år. Vi har tagit fram ett
nytt erbjudande för simhallsväggen och hoppas på att detta bidrar till ökat intresse bland våra sponsorer.
Arbetet har också lyckosamt kretsat kring att finna huvudsponsor till våra nya tävling, Apladalens
Sprint. Här gick Biltema in som huvudsponsor med både prestationspriser samt heatpriser. Vi har
också haft möjlighet att tjäna ytterligare pengar via insatser med katalogutdelning samt inventering.
Det nya erbjudandet kring Värnamobadet har fortsatt att bidra positivt till klubben men kräver ytterligare kraftsamling för nästkommande år, huvudsponsorerna är Värnamo Energi och Finnveden Bostäder.
Som nämndes i föregående års verksamhetsberättelse så finns det fortfarande en stor potential i arbetet
med att skaffa nya sponsorer, för att lyckas med detta så behöver vi fler personer som hjälps åt inom
sektionen.
Vi vill också passa på att tacka de sponsorer som vi haft under 2014! Ert ekonomiska stöd bidrar i hög
grad till att vi kan driva föreningen på det framgångsrika sätt som vi gör.

5	
  
	
  

TÄVLINGSSEKTIONEN
VSS arrangerade 2st simtävlingar i Värnamo simhall under 2014.
Först ut var TYR Swim som gick av stapel 22 mars.
Tävlingen lockade totalt 178 simmare och gav 885 starter:
Anderstorp (9),Elfsborg (29), Gnosjö (12),Hultsfred (10), Hvetlanda (11), Jönköping (78), Varberg (1)
& Värnamo(28).
Andra tävlingen var Burger King som gick av stapeln den 18 Oktober.
Tävlingen lockade totalt 123 simmare och gav 440 starter:
Alvesta (7), Anderstorp (13), Gislaved(1), Gnosjö (9), Hvetlanda (23), Ljungby (33), Lönsboda (5),
Markaryd (2) & Värnamo (30).
Det var även inplanerat att Värnamo Simspel skulle ha genomförts under 2014. Denna tävling fick
tyvärr ställas in pga för lite intresse (196 starter).
Under året genomfördes även minikamper och klubbmästerskap.
Tack till alla som hjälpt till att arrangera tävlingarna.
Vidösternsimmet
Vidösternsimmet genomfördes för 4:e gången 2014. Mikael Jansson var VSS-representant i Vidösternssimmets arbetsgrupp. VSS ställde upp med funktionärer och funktionärerna fick mycket positiv
kritik från deltagarna. Knattedoppet genomförde VSS i egen regi och lockade 21 deltagare. Knattedoppet var mycket uppskattat av ungdomarna som simmade 500 m. VSS delaktighet i Vidösternsimmet genererade en mycket generös summa.

INFORMATIONSSEKTIONEN
Hemsidan
Vår hemsida www.varnamoss.se är mycket funktionell och lättöverskådlig och är en uppskattad informationskanal för klubbens medlemmar och andra intressenter i simmar-sverige. All kommunikation
till våra medlemmar sker via hemsidan och mejl.
Facebook
VSS har en grupp på Facebook, Värnamo simsällskap, VSS, där vi har 237 medlemmar. Där kommunicerar vi om resultat på tävlingar löpande, läger upp bilder och annan rolig information.
Det finns också en grupp som samlar våra masterssimmare, Masters-Värnamo simsällskap, där det
finns 60 medlemmar.
Press
VSS har fortsatt att skicka ut pressreleaser till lokala tidningar efter tävlingar vilket har medfört mycket uppmärksamhet för alla fina resultat som uppnåtts under året främst i Finnveden.nu.
SUPPORTERSEKTIONEN
VSS shop
Vi har ett förnyat avtal med TYR som gör att medlemmar som beställer simkläder genom TYR i deras
webb-shop får rabatt, 15% därutöver erhåller klubben 10%..
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Värnamodagarna
Värnamodagarna hade vi även i år arrangörernas tillstånd att sälja Sverigelotter från den färgglada
VSS-husvagnen som stod uppställd på gågatan. VSS har väldigt gott renommé bland Värnamoborna.
Medlemmar i klubben ställde upp och sålde lotter som gav ett välkommet tillskott till kassan.
Tomtetåget och julmarknaden
VSS deltog i tomtetåget med lite yngre simmare och i VSS var med på Flanaden och sålde lotter från
vår husvagn. Organisatör av aktiviteten var som traditionen bjuder Ingrid och syjuntan men också
Biltema gav mycket av de priser som lottades ut.
Syjuntan
Är en samling av människor som trivs i varandras sällskap och träffas varannan onsdag, alla är välkomna att vara med. De håller på med olika former av hemslöjd inom textil
Julgranarna
För åttonde året i rad erbjöd VSS julgransförsäljning på rot, dvs att man fick möjlighet att hugga sin
egna gran. Det är ett mycket trevligt och uppskattat sätt att skaffa gran på. VSS hade julgransplanteringen öppen Lördagen 13 december då det även bjöds på korv. För de som inte hade tillfälle då fanns
färdighuggna granar att köpa hos Jan Pettersson.
Vi deltog även med julgransförsäljning vid Värnamo Energi´s invigning av nya biomassa anläggning.
Dock var intresset större för anläggningen än för julgranar och antalet julgranar som såldes var sparsamt.
Lucia
Lördagen den 13 december firades Lucia i simhallen i samband med klubbmästerskapet.
Bingolotter
Med förnyade krafter och en mycket populär Ingvar Oldsberg har vi lyckats höja försäljningen av
Bingolotter och Sverige lotter. Försäljningen ligger i snitt på 145 Bingolotter/vecka vid våra tre försäljningsställen, ICA Kvantum, ICA Matjätten samt OKQ8. Vi söker ytterligare försäljningsställen i
både Värnamo, Smålandsstenar och/eller Skillingaryd.
SAMARBETE
Kommunen
Även under 2014 har VSS på kommunens uppdrag drivit Värnamobadet.
Föreningar
Samhällsföreningen Åminne Gille och Föräldrakooperativet i Fryele om simskola vid Värnamobadet
har fortsatt även under 2014.
Östsvenska Simförbundet
Vid Östsvenska Simförbunds årsmöte 2014 saknades representant från VSS.
Vid Östsvenska Simförbunds höstmöte i Vrigstad representerades VSS av Christer Ringblom och
Mikael Jansson.
Värnamobadet
Badet har 2014 varit öppet för allmänheten under tiden 31 maj-31 augusti. Badet har dessutom
utnyttjats av skolor, fritids och förskolor (bokningar för simundervisning på idrottslektion /
friluftsdagar).
Daglägret fortsätter med bra deltagande. Totalt har det varit 71 deltagare under de fem veckorna som
vi erbjuder.
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Veckorna 25-27 samt vecka 32-33 arrangerades dessa läger på Värnamobadet och då var det aktiviteter mellan kl. 08.00-15.00. Dagarna innehöll två simträningar á 60 min samt andra aktiviteter under
resten av dagen.
Resultatet för sommaren 2014 blev 8 215 besök. Summan inkluderar alla besök som har gjorts,
allmänhet, skolor, simskolor, företag, bokningar etc. Jämfört med de två senast föregående år har
besöksantalet ökat, vilket vi ser jättepositivt. Värnamobadet är uppskattat bland allmänheten då det är
ett bra fritidsalternativ för barn och ungdomar, verksamheten bidrar till ökad simkunnighet och
ungdomar får möjlighet att introduceras till arbetslivet.
UTMÄRKELSER
Bo Wernborgs minnesfond
Ingen utdelning under år 2014 ur denna minnesfond.
Prestationsbelöning
Det är en tradition inom Värnamo Simsällskap att utse årets simmare och det har gjorts även 2014. Det
är chefstränaren Lennie Sahlström som bedömt årets prestationer och utifrån den analysen utnämnt
årets simmare. Vem det blev avslöjas på årsmötet och redovisas med motivering separat.
Värnamo 2015-03-11
Styrelsen i Värnamo Simsällskap
Karin Ringblom, ordförande

Magnus Pettersson, suppleant

Mikael Jansson, vice ordförande

Berndt Nyberg, sponsorssektionen

Lennie Sahlström, simsektionen

Jan Pettersson, supportersektionen

Anna-Karin Stensson, kassör

Pär Holmér, tävlingssektionen

Pia Bolmgren Svensson, sekreterare

Anna-Maria Bramgren, ledamot
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