VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Värnamo Simsällskap
2016
Vid en tillbakablick på 2016 kan man konstatera att vi är en förening som genomgår förändringar
och att vi är duktiga på att lösa de utmaningar vi står inför gemensamt. Ofta kommer vi ut på
andra sidan med ett bättre resultat än förväntat.
I mars startade rekryteringen av en ny chefstränare efter Lennie Sahlström. Efter intervjuer med
ett antal kandidater så kunde Christoffer Arvidsson knytas till klubben och i augusti tillträdde han
tjänsten.
Styrelsen har även påbörjat ett arbete med revidering och översyn av VSS Värdegrund, vision
och verksamhetsidé. Kontinuerligt arbetar vi med att se till att aktiva och tränare ska kunna
koncentrera sig på det väsentliga, nämligen idrotten som utövas.
Antalet simmare inom klubben håller sig på en stadig nivå. Det är glädjande att se att simmare
som tagit längre pauser från simningen återkommer till klubbens verksamhet. Att behålla
simmare vars främsta mål är träning är något som jag tycker är viktigt för helheten och som är i
linje med Simförbundets önskan om ett livslångt intresse för simning. 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. Det är oerhört glädjande att se den kamratskap och den simglädje som finns i
föreningen. Att vi kunnat utöka vår lägerverksamhet med tältläger och uppstartsläger är trevligt
och skapar en ökad gemenskap bland aktiva, ledare och föräldrar.
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 Baddaren till Vuxencrawl, vilket resulterar i att
grupperna snabbt blir fyllda. Det har varit en utmaning att hitta simlärare men våra nytillkomna
ledare har gjort ett jättefint arbete och samtliga är idag utbildade till Simlinjeassistenter, en
utbildning som erbjuds av Svenska Simförbundet.
Även under 2016 har VSS drivit Värnamobadet i samarbete med Värnamo kommun och
Regionfastigheter samt med stöd från våra sponsorer. Som vanligt genomfördes halvdagsläger,
simskolor och simträning under bevakning av klubbens simmarungdomar.
Folkfesten Vidösternsimmet genomfördes i augusti för sjätte gången och samlade åter många
deltagare och åskådare. VSS bidrar med funktionärer på land, liverapportering samt officiell
tidtagning. Vårt samarbete med VIF blir bättre och bättre. I Lilla Vidöstern deltog många av våra
små simmare och de kunde med glädje vila sig i badtunnan efter sitt lopp, tillsammans med +6
och +21 km-simmarna.
Er ordförande, Christer Ringblom

STYRELSE OCH ANSTÄLLDA
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande: Christer Ringblom
Vice ordförande: Lena Bäckman
Kassör: Abbas Siranlou
Sekreterare: Jessica Henningsson
Övriga ledamöter: Lennie Sahlström/Christoffer Arvidsson (simsektionen), Razvan Nichitelea
(sponsorsektionen), Pia Bolmgren Svensson (supportersektionen), Kent Svensson
(tävlingskommittén)
Suppleant: Åsa Karlsson
Anställda
Chefstränare: Lennie Sahlström, fram till 2016-07-10, 100%
Christoffer Arvidsson, fr. o m. 2016-08-03 100% .
Ekonomi: Berit Jansson timanställd, 100% fr. o m. 2016-10-01, hyrs ut till Bors SK
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden inklusive det
konstituerande styrelsemötet.

EKONOMISEKTIONEN
Den ekonomiska trenden var positiv under 2016 också men inte på samma nivå som 2015 och
2014 vilket var föreningens mål. Under vårterminen 2016 beslutade styrelsen att stå för
simmares tävlingsavgifter. Att vi har kunnat göra detta och ändå uppnå ett resultat visar att vi har
en stabil ekonomisk grund att stå på. Ökad försäljning av Bingo- och Sverigelotter, en stabil
sponsorintäkt, populär simskoleverksamhet, attraktiva tävlingsarrangemang och investering i ny
fond är några av de saker som bidrar till det positiva resultatet.
Lottförsäljning
Försäljningen av såväl Bingolotter som Sverigelotter har fortsatt att öka under 2016. Vi kan bara
konstatera att vinsten från försäljningen fortsätter att vara en central inkomstkälla för föreningen.
Under hösten fick vi omnämnande som den andra största föreningen vad gäller försäljning av
Bingolotter i Jönköpings län, endast slagna av VGIK. Våra tre återförsäljningsställen ICA
Kvantum, ICA Matjätten och OKQ8 Halmstadvägen har en stor del i detta, liksom Maj-Britt
Gustafsson som varje vecka lämnar ut, hämtar in och redogör för försäljningsutfallet.
Lotteriet på Värnamos julmarknad är som vanligt en höjdpunkt under året. Återigen ett mycket
stort tack till vår syförening, med Ingrid Karlsson i spetsen, till alla simmarfamiljer som skänkt
priser och till Pia Bolmgren Svensson som administrerade lotteriet. Vi fortsatte även med
försäljningen av Sverige- och Bingolotter under Värnamodagarna och utfallet var positivt. Detta
ser vi dessutom som ett utmärkt tillfälle att visa upp vår förening lite extra.

Värnamodagarna
En ny inkomstkälla för klubben under 2016 var att vi gavs tillfälle att arbeta som värdar under
Värnamodagarna. 23 arbetspass med varierande längd och arbetsinsats blev vi tilldelade. Lena
Bäckman och Jessica Henningsson schemalade och arbetade sedan tillsammans med glada
föräldrar och äldre aktiva under fredagskvällen och natten. En intensiv arbetsuppgift som löstes
galant av VSS.
Värnamobadet
Badet har under 2016 varit öppet för allmänheten under tiden 28 maj-27 augusti. Badet har
dessutom nyttjats av skolor, fritids och förskolor (bokningar för simundervisning på
idrottslektion/friluftsdagar).
För VSS är verksamheten på Värnamobadet av 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. Av denna anledning pågår en diskussion med de
styrande politikerna, med målet att utöka klubbens tillgång till badet. Gärna från början av maj till
slutet av september.
Pga dåligt väder blev inte verksamheten på Värnamobadet lika bra i år som året innan.
På Värnamobadet arbetade Rebecca Bramgren Abraham, Elvira Davidsson, Frida Enoksson,
Frida Finnander, Evelina Hallgren, Veronica Kjöller, Astrid Mann, Fanny Naenfeldt Trollstad,
Ellen Nilsson , Hanna Persson, Robin Pettersson, Clara Rönnäng, Wilma Rönnäng , Oleg
Serdjukov, Noah Svensson, Agnes Vejklint och Elsa Vejklint

SIMSEKTIONEN
Under vårterminen har antalet aktiva varit 62 simmare som varit fördelat på de olika grupperna
enligt nedan.
Träningsgrupper: A, B, SSY, Röd, Blå, Gul. Dessutom har vi haft knattegrupper, crawlskolor och
masters.
Tränare: Lennie Sahlström och Christoffer Arvidsson har under året varit anställda som tränare
på tider och nivåer enligt ovan redovisning av anställd personal. Tränare under året har också
varit Noah Svensson, Elsa Vejklint, Anna Odin, Frida Enoksson, Niclas Stensson och Michael
Mann.

Simundervisning
Anna-Karin Stensson har varit ansvarig för simundervisningen under året. Under hösten infördes
ett nytt medlemshanteringssystem, SportAdmin, vilket kommer att underlätta det administrativa
arbetet betydligt framöver - både vad gäller anmälningar, närvarorapportering och fakturering.

Under hösten innebar det dock ett tillfälligt, större arbete att få in samtliga deltagare, grupper och
deltagartillfällen för 2016 i systemet. LOK-stödsansökan för andra halvåret 2016 samt den
kommunala LOK-stödsansökan för hela 2016 kunde ske med SportAdmins information som
underlag. Under 2016 har samtliga våra siminstruktörer genomgått Svenska Simförbundets
utbildning Simlinjeassistent Gul samt några även Simlinjeassistent Blå, med målsättning att öka
kvaliteten på simundervisningen. Rekrytering av ledare blir den viktigaste uppgiften inför 2017.
Totalt har vi kunnat erbjuda 47 simskolegrupper från Baddare till Vuxencrawl, fördelade över vår,
sommar och höst:
Vårterminen Period
Vårterminen Period 2
Sommarsimskolan
Höstterminen

202 deltagare
193 deltagare
55 deltagare
193 deltagare

Simskoleinstruktörer under året har varit:
Jonna Balinovic, Alexandra Carlström, Frida Enoksson, Mikael Jansson, Sabina Johansson
Kullman, Michaela Kagemark, Jessica Kjöller, Veronica Kjöller, Anna Odin, Oleg Serdjukov
Axel Stefansson och Elsa Vejklint
Läger i VSS regi
Datum

Ort

Grupp

Antal

Ledare

12-13 Juni

Tältläger på
Värnamobadet

SSY, Röd, Blå,
Gul

19 simmare

Niclas, Michael

14-17 Augusti

Uppstartsläger
Värnamobadet

Alla Grupper

35 simmare

Christoffer,
Niclas, Noah,
Elsa, Frida

Vecka 25-27
32-33

Dagläger på
Värnamobadet

SSY, Röd, Blå,
Gul

34 deltagare

Personalen på
Värnamobadet

1-2 Oktober

Läger i Gnosjö

Alla

32 deltagare

Michael, Niclas,
Elsa

Läger i Östsvenska Simförbundets regi
Datum

Läger

Ort

Simmare

18-22 maj

Kategori 3 läger

Nörresundby,
Danmark

Noah Svensson

18-22 maj

Kategori 3 läger

Bröndeslev,
Danmark

Erik Stensson

Tävlingar
Nationella mästerskap
1-5 juli, SM/JSM i Norrköping
Fanny Trollstad
Fanny var ensam deltagare från VSS på SM och simmade 3 distanser 50, 100 och 200 fr och
gjorde det bra.
29 juni- 3 juli, SUM-SIM i Linköping
Erik Stensson
Erik gjorde ett mycket bra Sum-Sim i 50m bana och tog 2 guld på 100m bröstsim med tiden
1.10,01 och 200m medley med tiden 2.18,65 samt ett silver på 100m frisim med tiden 56,72.
12-13 november, SUM-SIM region i Jönköping
10 st simmare och personliga rekord på samtliga simmare. Bästa placeringar i Sverige: Erik
Stensson 1:a på samtliga 7 sträckor. Övriga med bra placeringar nationellt var Lovisa Svensson
24:e plats i Sverige på 800fr, Robin Pettersson 34:e plats i Sverige på 200ry och Jennifer
Jingmark 29:e plats i Sverige på 100fj.
2-4 december, SUM-SIM Riksfinalen i Jönköping
Erik Stensson
Erik Stensson gjorde ett fantastiskt Sum-Sim och tog hela 7 medaljer på sina 7 starter varav 5
guld på 100fj 58.85, 200me 2.09,70, 400me 4.40,74, 200fr 1.58,09 och 800fr 8.52,31. Samt 2
silver på 200ry 2.10,43 och 200br 2.26,33. Ensam tog Erik även en 4:e plats i medaljstriden och
19:e plats i poängställningen.
Region- och distriktstävlingar
VSS i DM-tävlingar
VSS placerade sig som 8:e klubb i sammanställning. En klättring med 6 placeringar från 2015.
DM medaljer 50m
1 brons Erik Stensson 200ry

JDM medaljer 50m
1 brons Erik Stensson 200ry

DM medaljer 25m
1 silver Erik Stensson 400me

JDM medaljer 25m
1 silver Erik Stensson 400me
1 brons Erik Stensson 200ry

Simiaden
Vårsimiaden
VSS hade kvalat in med 8 individuella simmare och 1 lag till finalen i Linköping. Totalt tog VSS 2
silver och 3 brons. Dessa togs av Vincent Nyberg, Nina Mirkhan och Emelie Jansson.
Höstsimiaden
VSS hade 18 simmare på plats i Kalmar och tog totalt 37 individuella medaljer varav 12 guld
dessutom 4 guld och 1 silver i lagkapp.
Länstrofén
Under 2016 hade 10 simmare blivit uttagna att representera Jönköpings läns lag i tävlingen
Länstrofén som avgjordes i Växjö, Erik Stensson, Lovisa Svensson, Hanna Mirkhan, Anton
Bäckman, Pavle Skoric, Hugo Ringblom, Felicia Nyberg, Hilma Ihreborn, Ella Stensson och
Vincent Nyberg. Jönköpings län blev tvåa i tävlingen som Östergötland vann.
Klubbmästerskap
Klubbmästare 2016
Herrar
Damer
Pojkar A
Flickor A
Pojkar B
Flickor B
Nybörjare
Veteraner

Robin Pettersson
Ellen Nilsson
Erik Stensson
Lovisa Svensson
Vincent Nyberg
Hilma Ihreborn
Alice Svensson
Niclas Stensson

1593 poäng
1145 poäng
2002 poäng
1541 poäng
863 poäng
1499 poäng
220 poäng
299 poäng

Segrare i familjelagkappen blev lag Stensson med laguppställningen Ella, Erik och Niclas
Stensson.

Klubbrekord och Åldersklassrekord 2016
Klubbrekord (25m)
200 ry Erik Stensson
200 me Erik Stensson
400me Erik Stensson

2.09,93 2016-11-13
2.09,70 2016-12-04
4.40,74 2016-12-03

Sum-Sim Reg, Jönköping
Sum-Sim Riks, Jönköping
Sum-Sim Riks, Jönköping

Klubbrekord (50m)
50 ry
Erik Stensson
100 ry Erik Stensson

30,53 2016-05-14
1.05,57 2016-05-28

Rosenlundsbadet sprint, Jkpg
Laxaleken, Halmstad

Åldersklassrekord
Flickor 10 år oy
50 fr
Nina Mirkhan
100 fr Nina Mirkhan
50 ry
Nina Mirkhan

33,79 2016-11-26
1.15,77 2016-11-27
40,79 2016-11-27

Höstsimiaden, Kalmar
Höstsimiaden, Kalmar
Höstsimiaden, Kalmar

Pojkar 13 - 14 år
50 fr
Erik Stensson
200 fr Erik Stensson
400 fr Erik Stensson
800 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
400 me Erik Stensson

25,98
1.58,09
4.17,76
8.49,26
31,46
1.08,28
2.24,61
29,85
1.02,24
2.09,93
27,19
58,85
1.03,76
2.09,70
4.40,74

Ullbergstrofén, Göteborg
Sum-Sim riks, Jönköping
UGP 4, Växjö
Sum-Sim reg, Jönköping
Östsv mästerskapen, Jkpg
Östsv mästerskapen, Jkpg
Sum-Sim reg, Jönköping
Sum-Sim reg, Jönköping
VSS Klubbmästerskap, Vmo
Sum-Sim reg, Jönköping
Sum-Sim riks, Jönköping
Sum-Sim riks, Jönköping
VSS Klubbmästerskap, Vmo
Sum-Sim riks, Jönköping
Sum-Sim riks, Jönköping

2016-05-02
2016-12-03
2016-10-22
2016-11-13
2016-10-15
2016-10-15
2016-11-13
2016-11-13
2016-09-24
2016-11-13
2016-12-03
2016-12-03
2016-09-24
2016-12-04
2016-12-03

SPONSORSEKTIONEN
Året 2016 har varit något mer turbulent än tidigare då vår sponsor för tryckning av sponsorskyltar
flyttade sin verksamhet från Värnamo och ännu har vi inte lyckats få detta ersatt med någon ny.
Inledningen av 2016 visade på fortsatt bra resultat med tre nya sponsoravtal. Vår huvudsponsor
för resultattavlan, Gjuteriteknik AB, har meddelat att de kommer att vara med oss i ytterligare
minst 3 år. Vi har även under året haft bra kontakt med våra huvudsponsorer; Värnamo Energi
och Finnvedsbostäder. Dessa är otroligt viktiga och bidrar tillsammans för ca 30% av intäkterna
Förutom dessa finansiella sponsorer har vi också lyckats med såväl Vidösternsimmet och
deltagare/möjliggörare till Värnamodagarna samt sommarpass och centrumvandring.
Vidösternsimmet (VIF) stod också som huvudsponsor till Apladalens Sprint och tog kostnaderna
för medaljer och hallhyra. Burger King, Bredasten gör detsamma för vår hösttävling BK Swim.
TÄVLINGSSEKTIONEN
VSS arrangerade två av tre tänkta simtävlingar i Värnamo simhall under 2016.
Först ut var Apladalen Sprint som gick av stapeln 27 februari.
Tävlingen lockade totalt 160 simmare och gav 636 starter, dubbelt så mycket som under 2015.
Deltagande föreningar var Anderstorp, Gnosjö, Hultsfred, Jönköping, Lönsboda, Oskarshamn,
Smålandsstenar, Svenljunga , Tranås , Hvetlanda , Växjö och Värnamo.
TYR Swim den 9 april ställdes in då den lockade för få deltagare.
Under hösten genomförde vi en mycket populär Burger King Swim som gick av stapeln den 15
Oktober. Tävlingen lockade många simmare, 158 stycken och gav ca 631 starter:
Deltagande föreningar: Alvesta , Anderstorp , Eksjö, Gislaved, Ljungby, Lönsboda, Markaryd,
Oskarshamn, Smålandsstenar, Tranås, Hvetlanda och Värnamo.
Under året genomfördes även minikamper och klubbmästerskap.
Vidösternsimmet
Vidösternsimmet genomfördes för 6:e gången 2016. Bernth Nyberg, Christer Ringblom, Henrik
Bäckman m.fl. deltog i högre grad i planering av depåer etc. VSS ansvarade även för
tidtagningen, i vilken simmarnas passertider kunde följas i realtid online. VSS ställde upp med
funktionärer som tidtagare. Arrangemanget blev lyckat trots vädrets illvilja, och deltagarna har
gett mycket positiv återkoppling. Lilla Vidöstern genomförde VSS i egen regi och det 500 meter
långa loppet lockade ett 20-tal deltagare.

INFORMATIONSSEKTIONEN
Hemsidan
Vår hemsida www.varnamoss.se är mycket funktionell och lättöverskådlig och är en uppskattad
informationskanal för klubbens medlemmar och andra intressenter i simmarsverige. All
kommunikation till våra medlemmar sker via hemsidan och mejl.
Facebook
VSS har en grupp på Facebook, Värnamo simsällskap, VSS, där vi har 290 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 389 följare och administreras av ordförande,
chefstränare och Niclas Stensson.
Instagram
VSS startade upp ett officiellt Instagramkonto under oktober 2016. Administreras framförallt av
tränarna.
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.

SUPPORTERSEKTIONEN
VSS deltog i Värnamodagarna och julmarknaden enligt ovan. Vi deltog också i tomtetåget med
våra lite yngre simmare.
Syjuntan
Här 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. Deras hantverk
utgör lotterivinster vid vårt lotteri i samband med tomtetåget.
Julgranarna
För tionde året i rad erbjöd VSS julgransförsäljning på rot, d.v.s. att man fick möjlighet att hugga
sin egen gran. Det är ett mycket trevligt och uppskattat sätt att skaffa gran på. VSS hade
julgransplanteringen öppen lördagen 10 december då det även bjöds på korv. För dem som inte
hade tillfälle då fanns färdighuggna granar att köpa hos Jan Pettersson.
Lucia
Lördagen den 10 december firades Lucia i simhallen i samband med minikamp. Här delade även
Vidösternsimmets Ideella Förening ut ett antal stipendier:

Årets kamrat: Astrid Mann, Hugo Ringblom; Uppförande och intresse att lära sig och
utvecklas: Jennifer Jingmark, Anton Bäckman; Årets knattesimmare: Saga Törefors, Edvin
Söderlind; Årets utveckling: Nina Mirkhan, Robin Pettersson; Årets stjärnskott: Hilma
Ihreborn, Vincent Nyberg; Årets prestation: Lovisa Svensson, Erik Stensson.
SAMARBETE
Kommunen
Även under 2015 har VSS på kommunens uppdrag drivit Värnamobadet.
Korpen
Under året har vi fortsatt att köpa kanslitjänst från Korpen. Vi övertog arbetsgivaransvaret över
Berit i oktober, då Korpen inte hade för avsikt att förlänga hennes anställning.
Föreningspoolen i Värnamo
Forall har omformats och under oktober 2016 bildades föreningen Föreningspoolen i Värnamo.
Syftet är att skapa ett samarbete föreningar emellan för att lösa den administrativa bördan som
det innebär att driva en förening. VSS är medlem i denna förening sedan starten.
Föreningssamverkan
VSS har suttit med i en grupp bestående av representanter från IFK, VGIK och WSK för att jobba
fram förslag om en arenastad.
Föreningar
Samhällsföreningen Åminne Gille och Föräldrakooperativet i Fryele om simskola vid
Värnamobadet har fortsatt även under 2015.
Inventering på Biltema genomfördes tillsammans med brottarklubben och konståkningsklubben.
Östsvenska Simförbundet
Vid Östsvenska Simförbundetss höstmöte deltog Christer Ringblom och Niclas Stensson.
Vid Östsvenska Simförbunds årsmöte i mars 2016 kunde vi tyvärr inte delta eftersom det
krockade med vår utvecklingsdag inom VSS.
Niclas Stensson är sedan mars 2016 ledamot i Östsvenska simförbundets styrelse.
Fältassistenter
Två gånger under året har föreningen samarbetat med fältassistenterna och deltagit i ”föräldrar
på stan.”
UTMÄRKELSER
Prestationsbelöning
Det är en tradition inom Värnamo Simsällskap att utse årets simmare och det har gjorts även
2016. 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.
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