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Inledning 
 
Verksamhetsåret 2021 för Västerviks simsällskap kan läggas till handlingarna och styrelsen vill 
härmed lämna sin berättelse för verksamheten. Detta verksamhetsår är föreningens 97:e. 
Föreningens mål för 2021 har varit sammanställt i den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 
23 mars 2021. 
  
Under året har föreningen arrangerat fyra KM. På grund av covid, blev vi tvungna och ställa in vårt 
femte KM. 
Vi har inte kunnat arrangerat några andra tävlingar på grund av Covid. 
 
Vi har fortsatt att uppfylla föreningens mål gällande att sträva efter att alla simmare utvecklas 
positivt utifrån sina mål och insatser, utveckla ett livslångt sakintresse samt kunskaper och 
färdigheter om sig själva, träning, föreningskunskap och kamratskap. 
Under året har vi haft 932 medlemmar. 
Simskoleverksamheten, Simlinjen, parasimning och Ungdomsverksamheten har 67 olika grupper. 
Antalet aktiva är ca 627 barn och ungdomar. 
Vi har 48 ungdomar i tävlingsverksamheten vilka genomför 20 träningstillfällen i veckan. 
  
Verksamheten för vuxna har under hösten haft 50 aktiva vid crawlskola i olika nivåer. Under våren 
kunde vi inte ha några vuxengrupper på grund av covid. Vi har under året erbjudit en grupp till 
Mastersimmare. Vid vuxensimskola har ca 11 personer deltagit. Antalet "vuxensimmare” har under 
2021 minskat något. 
  
2021 var ett tufft år på många olika sätt för föreningen. På grund av pandemin i samhället tvingades 
vi säga upp Bengt, då föreningen inte hade tillräckliga ekonomiska inkomster.  
 
Verksamheten för barn och ungdomar med särskilda behov har fortsatt och haft mycket positiv 
respons, deltagarantalet har dock varit skiftande då många av dessa tillhör riskgrupper. Dock krävs 
bidrag för att bedriva denna form av verksamhet, då det kräver stor kunskap och stort tränarantal. 
 
Föreningen lyckades stabilisera sin ekonomi under 2021, med det krävdes uppsägning av en heltids 
tränartjänst. Med anledning av pandemi-läget, har många tävlingar blivit inställda och uteblivna 
medlems-och träningsavgifter var ett faktum även detta år. 
 

Föreningen har en stor och bred verksamhet som inte bara ger många människor en rolig och nyttig 
fritidssysselsättning utan även innebär att vi är med och bidrar till livsviktig simkunnighet bland 

medborgarna i en sjörik kustkommun som Västervik. Antalet vuxna som intresserar sig för 
aktiviteter med simning har ökat.  
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Styrelsens sammansättning, utifrån årsmöte samt konstituerande 
styrelsemöte 2021-03-23 
 

Ordförande Mikael Westerholm 
Vice ordförande Niklas Weidmert 
Sekreterare Majid Jelili 
Kassör Mikael Westerholm 
Ledamöter Susanna Hilding 

Jonas Carlsson 
Suppleanter Christoffer Olsson 

Thomas Öberg 
Erik Ohlsén 

 

Styrelsen har haft elva protokollförda möten samt ett konstituerande möte. 

Fördelade ansvarsområden inom klubben 
 

Tävlingskommitté 

Kommittén arbetar med att planera och arrangera hemmatävlingar inklusive funktionärsbemanning 
både till hemmatävlingar samt till inbjudningstävlingar i länet. I länet har vi samarbete med 
simklubbar i Kalmar, Oskarshamn och Hultsfred. 

Hemmatävlingar 

Under 2021 har föreningen genomfört fyra Klubbmästerskap och tre Utmanartävlingar.  

Ett KM genomfördes i början av sommaren och tre KM under hösten. 

På KM deltar simmare från tävlingsgrupper och från simlinjen.  
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Bojen (stödkommitté) 

Bojens största arbetsuppgifter under året brukar vara att inhandla och tillaga all mat till 
bortatävlingar och läger som simmarna ska iväg på. Matlagningen brukar ske två gånger per år, vår 
och höst där Bojen och föräldrar träffas för att laga till all mat för en termin. Detta år har 
matlagning uteblivit på grund av pandemin i samhället. 

Bojen har även ansvarat för att upprätta och kommunicera ut en lista över när vilka föräldrar 
ansvarar för vilket söndagscafé. Föreningens söndagscafé är ett uppskattat inslag under Simlinjens 
söndagspass, där simlinjebarnens föräldrar kan köpa fika, föreningens kokbok, simglasögon, 
simmössa mm. Caféets försäljning har varit en värdefull insats för klubben och som också givit 
klubben ett ekonomiskt tillskott. Tävlingssimmarnas familjer turas om att ansvara för caféet, vilket 
innebär att man bakar det som behövs, bemannar caféet samt sköter städningen av simhallen och 
kansliet. På grund av pandemin i samhället har Bojen´s verksamhet större delen av året enbart 
bestått av extra städning av omklädningsrum, då föreningen tog beslutet att stänga ner 
caféverksamheten. 

Till det mycket stämningsfulla Luciasimmet, ansvarade Bojen för att ett gäng med engagerade 
föräldrar bakade och bemannade caféet. Föräldrarna tog även hand om lottförsäljningen och de 
skänkta vinster till paketvinsterna. Bojen har inhandlat glass till Simlinjens terminsavslutningar. 

Sammankallande har varit Ulrika Sundell. 

 

Simkommitté Simlinjen  

Västerviks Simsällskap arbetar efter Svenska Simförbundets barn- och ungdomsprogram Simlinjen. 
Det är en metod som sträcker sig från Babysim, där barnet lär sig umgås med vatten tillsammans 
med en förälder till full behärskning av de fyra simsätten i Teknikskolan. Vi har grupper från Minisim 
och uppåt. I varje grupp är det olika moment som ska klaras av innan barnet går vidare till nästa 
grupp/nivå.  

Varje grupp i simlinjen tränar en gång per vecka, förutom högsta gruppen i Teknikskolan (T2) som 
tränar två tillfällen per vecka. Under hösten erbjöds även simmarna i T1 att träna 2 gånger i veckan 
vilket uppskattades av många av simmarna.  
Under våren har vi haft ca 235 barn och under hösten ca 337 barn i de olika grupperna, vilka har 
letts av 24-27 tränare. Det är en minskning med ca 117 barn mot föregående år. Nya tränare har 
rekryterats under året och några har slutat. Många av de nya tränarna är unga och flera av dem har 
eller tränar fortfarande inom föreningen. Vi har haft en kö på ca 1,5år till Baddaren, som är första 
steget till siminlärning. Även till minisim har det varit en kö på ca 1,5-2 år. Till Simlinjens övriga 
grupper har det varit några få barn i kö.  

Under våren startade vi upp två nya grupper, lilla och stora sjöhästen. Som riktar sig till barn som är 
7 år och äldre och inte kan simma. Detta för att bli en mer inkluderande förening med grupper som 
passar alla.  

Under sommaren hade vi för andra gången ett samarbete med Tjustbygdens Sparbank. Tack vare 
samarbetet behövde deltagarna bara betala en deltagaravgift på 150 kr. Detta resulterade i 
sammanlagt 291 barn fördelade på 19 olika grupper i 7 olika orter. Det var 10 tillfällen på alla 
platser.  
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Vi har inte uppfyllt föreningens mål med att genomföra Simlinjeverksamhet från Baddaren till 
Teknikskolan med totalt minst 340 simmare/termin. Detta på grund av de restriktioner vi fick i 
samband med Covid-19. Vi har uppfyllt målet med minst att 15 simmare ska bli simkunniga 
motsvarande Hajen guld i Simlinjens verksamhet. Det blev 22 simmare år 2021. Vi uppnådde målet 
med att minst 8 simmare ska flytta upp i tävlingsgrupperna från Teknikskolan. Det blev 11 simmare 
som flyttade upp 2021.  

Under året har vi erbjudit privatlektioner till de barn och unga som behöver extra stöttning för att 
lära sig simma och bli godkända i skolan. Vi har haft privatlektioner med 1 person som efter våra 
lektioner är simkunnig. 

Ansvarig för Simkommitté Simlinjen har varit Lisa Koblanck.  

 

Tävlingssimning 

Under året har ca 48 simmare ingått i våra tävlingsgrupper A, B, C och D. Indelningen har gjorts 
efter mognad, träningsvilja och målsättning. D-gruppen har träningstillfällen två gånger per vecka, 
C-gruppen tre gånger per vecka, B fem gånger och A sex gånger per vecka. 
 
VSS tillhör de 9 bästa klubbarna i Östsvenska Simförbundet avseende klubbpoäng DM, JDM, Sum-
Sim region och Simiaden. 

2021 var ett annorlunda simmarår, det började med att alla tävlingar var inställda fram till 
sommaren. I mitten av Juni lyckades vi anordna ett KM för att sedan få uppehåll fram till 
September, därefter kom tävlingarna igång lite smått för att sedan pausas i slutet av December. 

Sommarlägren fick ställas in 

Under året har Bengt Svensson och Ahmad Ghabash varit tränare för tävlingsgrupperna. 

Vi har fortsatt att uppfylla föreningens mål gällande att sträva efter att alla simmare utvecklas 
positivt utifrån sina mål och insatser, utvecklar ett livslångt simintresse samt kunskaper och 
färdigheter om sig själv, träning, föreningskunskap och kamratskap. 

 

Bortatävlingar 

Tränare Ahmad Ghabash har tillsammans med Linn, och Bojen ansvarat för tävlingsplanering. 
Ahmad har tillsammans med Linn, och Bojen sett till att ordna transporter, boende, mat och ledare 
till tävlingar. 

 

Klubbrekord 2021 

Under året har inga nya klubbrekord tillkommit. 
  



Sida 6 av 11 

 

VSS har deltagit i följande tävlingar och läger 2021 
 

Datum Tävling/Läger Plats 

19 juni KM 1 Västervik 

12 september Speed Yards Jönköping 

26 september KM 2 Västervik 

16-17 oktober UGP 3 Linköping 

30 oktober Solkustsim Oskarshamn 

7 november KM 3 Västervik 

13-14 november Sum-Sim Region Jönköping 

4 december Höstsimiaden Linköping 

12 december KM 4 Västervik 

 

 

Klubbmästerskap 2021 
 
Klubbmästare, totalt  
 

Klass Namn Poäng 

Damer Tilda Sundell 4924 

Herrar Leo Bovinder 2685 

Flickor  Majken Hamstedt 2895 

Pojkar Magnus Andersson 2094 

 
 
Simsättsmästare 
 

Simsätt Damer Poäng Herrar Poäng 

Frisim Tilda Sundell 1034 Leo Bovinder 654 

Bröstsim Tilda Sundell 1070 Leo Bovinder 933 

Ryggsim Tilda Sundell 1193 Leo Bovinder 398 

Fjärilsim Tilda Sundell 610 Stefanos Gavriilidis 743 

Medley Tilda Sundell 649 Magnus Andersson 344 

Långdistans Tilda Sundell 368 Stefanos Gavriilidis 221 

 
 
Karl Danielssons minne 
 
Damer              Ellen Havskog 
Herrar               Magnus Andersson 
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Utmärkelser 
 
Bästa simprestation 2021 – Tilda Sundell 
Årets rookie 2021 – Enzo Fridsta 
Årets kompis 2021 – Nora Jelili 
Årets kompis 2021 – Elsa Rigbo 
Årets flitigaste 2021 – Nathalie Hjalmarsson 
Årets flitigaste 2021 – Mirai Ghabash 
Årets utmanare 2021 – Magnus Andersson 
Årets lyft 2021 – Majken Hamstedt 
Årets peppare 2021 – Jennie Westerholm  
Årets peppare 2021 – Kaia Weidmert 
 

Breddverksamhet 
 

Vuxencrawl 
Vuxencrawlet är till för alla vuxna deltagare. Här finns både möjlighet att lära sig crawla från 
grunden och för att utveckla sin teknik ända upp till open-water-träning. Kurserna finns i nivå 1-3. 
Kurser i nivå 1 och 2 hålls på måndagar och söndagar, kursen i nivå 3 hålls på onsdagar. 
Under hösten hade vi totalt 39 deltagare på crawlkurserna. Under våren kunde vi inte ha någon 
crawlkurs på grund av covid.  
 
Tränare till nivå 1 är Ahmad Ghabash och Linn Helgersson. Tränare till nivå 2 och 3 är Erik Ohlsén. 
 
Masters 
Masterssimning genomförs av en grupp som självständigt tränar på torsdagar under ledning av 
Marcus Ulmner. 
 

Ungdomssim 
 
Ungdomssim är till för ungdomar som kan simma men som vill utveckla sin simning och lära sig alla 
fyra simsätten. Under våren deltog 16 ungdomar och under hösten var det 16 ungdomar som 
deltog. Här har vi uppnått målet som är 15 ungdomar/år och ökat antalet med 6 personer mot 
föregående år. Totalt var det 3 ungdomar som gick till tävlingsgrupp från ungdomsgruppen under 
året.  
 

Vuxensimskola 

Vid vuxensimskola har ca 11 personer deltagit. Antalet "vuxensimmare har under 2021 minskat då 
vi inte kunnat ha någon vuxensimskola under våren. 
 

Parasimning 
Våra grupper med parasimning som vi kallar Delfinen har fortsatt under 2021. Under våren hade vi 
11 deltagare och under hösten 12 deltagare. Det är en populär grupp som alla uppskattar att vi har. 
Alla våra deltagare utvecklas i sin egen takt och flera har blivit simkunniga under året.  
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Utbildningar 
 
Under 2021 har Linn Helgersson och Maria Andersson genomfört BAS-utbildning enligt Östsvenska 
Simförbundets modell. Det är en grundutbildning för tränare som är nya i Simlinjen, steget innan 
SA-utbildningen.  
 
Under hösten gick Linn Helgersson och Maria Andersson en utbildning i Nelms metod, som är en 
metod som riktar sig till personer med funktionsvariation eller personer som är väldigt rädda för 
vatten.  
 
Föreningen har inte kunnat genomföra HLR utbildningar pga Covid-19 

Kommittén för ekonomi och sponsring 
 
En del av kommitténs arbete är att ansvara för reklamskyltar i simhallen. Kontakter har förts med 
nya intressenter. Newbody har sålts vid två tillfällen med gott resultat under året. Föreningen har 
även sålt saffran och taco-krydda. Föreningen har även deltagit i Städa Sverige, vilket var mycket 
omtyckt av simmarna. 
 
Sponsorsim har även i år tvingats och ställas in på grund av Covid. 
 
Klubbkläder har levererats via Intersport. 
   

Representation 
 

Västerviks Simsällskap har varit representerat på Östsvenska simförbundet under året: 
 
28 Augusti höstmöte (digitalt) genom Mikael Westerholm. 
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Ekonomi 
 

Föreningens kassör under 2021 har varit Mikael Westerholm. 
 
Utgångspunkten för förvaltningen av VSS tillgångar är att föreningens intäkter ska komma 
medlemmarna tillgodo under verksamhetsåret, samtidigt som föreningens tillgångsmassa ska hållas 
på en relativt konstant nivå så att en god soliditet bibehålls.  
 
Under de senaste åren har vi arbetat för att öka föreningens tillgångar för att på så sätt stå bättre 
rustade för oväntade kostnader eller uteblivna intäkter. 2021 har föreningens ekonomi lyckats 
vända till det positiva. Första halvåret tvingades föreningen säga upp en heltidsanställd simtränare. 
Trots uteblivna tävlingsintäkter, delvis utebliven caféverksamhet, och minskade träningsavgifter 
avslutar föreningen 2021 med likvida medel på föreningskontot.  
 
Resultatet för år 2021 är bättre än på många år. Detta beror sannolikt på mer genomarbetade sökta 
bidrag, mer sponsorintäkter, minskade fasta avgifter samt en heltidstjänst mindre. 
 
Under december 2021 gick föreningen över till KanslietOnline, vilket ska underlätta det 
administrativa arbetet som Linn och Ahmad gör, dock innebär det en ekonomisk extrakostnad för 
föreningen. 
 
Larita Vigander har fortsatt tagit ansvar för klubbens bokföring. Hon har även fortsatt sitt arbete 
mot att minska klubbens fordringar till följd av obetalda fakturor som skickats till medlemmarna.  
 
Under 2022 kommer föreningen fortsätta att hålla nere sina fasta kostnader, fortsätta med 
genomarbetade kalkyler vid ansökningar, ta in prisuppgifter och jämföra olika leverantörer vid 
inköp av simmateriel. Föreningen ska ta fram uträkningar för att se om de kan tillsätta en 
halvtidstjänst för att stötta kanslist och tränare, då vi tror att tävlingsverksamheten kommer starta 
upp inom kort. Simlinjen ska under 2022 använda den tydligare arvodes-ersättning som tagits fram 
under 2021, vilket innebär att man enkelt kan räkna på vad en termin generar.  
Från 2022 övergår föreningens bokföring till Visma, då Speedledger aviserat en hög prishöjning. 
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Avgifter under året 2021 har varit 
 

Medlemsavgift  
 Medlem, individuellt 1/1-31/12 

Stödmedlem, individuellt 1/1-31/12 
Familjemedlemskap 1/1-31/12 

200 kr 
100 kr 
500 kr 

Terminsavgifter Simlinjen  
 Minisim, Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen, Fisken och Hajen 950 kr 

Sjöhästen 1150 kr 

Teknikskolan 1 1150 kr 

Teknikskolan 2 1150 kr 
 Ungdomsgruppen 1150 kr 

Terminsavgifter Tävlingsgrupper  
 D, inklusive licens 1250 kr 

C, inklusive licens 1350 kr 

B, inklusive licens 1550 kr 

A, inklusive licens 1650 kr 

Terminsavgifter Vuxensim  
 Vuxensimskola 1050 kr 

Vuxencrawl 1200 kr 

Mastersim 800 kr 

Tävlingsavgifter  
 1-dagstävling 450 kr 

2-dagstävling 600 kr 

3 dagar (där en dag är resdag) 750 kr 

3 dagar (tävlingsdagar) 900 kr 

Tävlingar med specialpriser  
 SM, JSM, Sum-sim riks Diskuteras i 

styrelsen när kval 
sker 

Solkustsim, Länstrofén 200 kr 

Klubbmästerskap Kostnadsfri 

Hemmatävlingar (ej lunchen) Kostnadsfri 

Läger 2/3 av avgiften 

Läger simmaren blivit uttagen till Diskuteras i 
styrelsen när detta 
sker 

Licensavgifter. 150 kronor 0-12 år, 225 kr 13-16 år, 17 år och äldre 300 
kronor. 

Ingår i 
träningsavgiften  

Sena avanmälningar, när anmälningstiden 
gått ut. 

Full avgift, vid 
sjukdom halv avgift. 

Simlinjen och tävlingsgrupper där avhopp sker i en termin. En ”prova på” gång 
därefter full avgift. 
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Simanläggning 
 

Tillbyggnaden av simhallen fortgår, men om tidsplanen håller är för oss oklar. Information om vad 
som händer med nuvarande simbassäng är bristfällig. 
 

Avslutning 
 
2021 har, precis som 2020, varit ett annorlunda simmarår för vår förening. Vi har utvecklat/förnyat 
vår verksamhet med verksamhet för barn/ungdomar med särskilda behov. Vi har förlorat en 
tränare. Medlemsantalet har legat stabilt sedan föregående år, med både barn-och 
vuxenverksamhet. Det ekonomiska bidraget från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har möjliggjort 
att fler barn kunnat delta i vår sommarsimskola.  
Ett stort stöd får föreningen från Östsvenska simförbundet, framförallt från Fredrik Isberg som 
föreningsutvecklare samt från Smålandsidrotten i första hand Stefan Fredriksson som bidrar med 
stöd till bl.a. utbildning och föreningsutveckling. 
  
Vi vill rikta ett stort tack till alla sponsorer, simhallens personal, samarbetspartners, enheten för 
samhällsbyggnad i Västerviks kommun samt Bostadsbolaget för ett mycket gott samarbete. 
  
Till sist vill vi nämna och ge ett mycket stort och varmt tack till alla er simmare, tränare, föräldrar 
och syskon, funktionärer, sponsorer m.fl. dvs alla ni som gör det möjligt att bedriva Västerviks 
simsällskaps verksamhet. Vi som styrelse är väldigt stolta över föreningens stora och breda 
verksamhet som inte bara ger många människor en rolig och nyttig fritidssysselsättning, utan även 
innebär att vi är med och bidrar till livsviktig simkunnighet och trygghet bland medborgarna i vår 
fina sommarstad Västervik.  
  
Vi ser nu fram emot ett mer normalt tränings-och tävlingsår. 2022 hoppas vi på stor utveckling av 
alla våra befintliga simgrupper, samt vidareutveckling av nytillkommande simgrupper.  
 
  

Västervik i mars 2022 
 

Jonas Carlsson Mikael Westerholm Christoffer Olsson 
 
 
 

Christoffer Olsson Majid Jelili Susanna Hilding 
 
 
 

Erik Ohlsén 
 

Niklas Weidmert Thomas Öberg 
 
 
 

 


