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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 
 
 
VSS Ordförande 
 
Jag valdes till ordförande i Västerås Simsällskap vid Årsmötet i mars 2021. Trots att jag har en historia 
med VSS som inleddes redan 1962 mötte jag en verklighet för föreningen jag inte upplevt tidigare. 
Verksamhet på bad och simhallar är en av de verksamheter som diskuterades på högsta 
myndighetsnivå ur Covid-19-synpunkt. De restriktioner/rekommendationer som kom fram ur detta 
tolkades sedan av respektive kommun. Detta ledde till att en del bad stängdes helt och i detta 
sammanhang var Västerås Stad en av mer konservativa. 
 
Vid början på 2021 hade VSS därför ingen av sin ordinarie verksamhet igång, p g a diverse olika skäl. 
Under våren började diskussionerna lätta upp och man började inse att det fanns ett stort behov av 
att arrangera verksamhet för barn och ungdom. Simskolans genomförande i alla dess faser inom 
badets väggar planerades i detalj tillsammans med Medley, vilket ledde till att den kunde starta i 
början av april. Barnen fick m h a föräldrar byta om på läktaren och föräldrarna fick sedan lämna 
badet medan simträningen pågick. Något helt nytt och unikt, som dock visade sig fungera. Framför 
allt genom det gedigna arbete våra anställda samt siminstruktörerna lade ner i detta. 
 
Simträning startade upp och för att bl a kunna återfå en del av det interna nätverk mellan aktiva, 
anställda, förtroendevalda och volontärer som fanns före pandemin, genomfördes föräldramöten för 
samtliga simträningsgrupper som en nystart. 
 
Styrelsen tillsatte Fredrik Sterling som ordförande i Simkommittén med syfte att tillsammans med de 

ansvariga tränarna även kunna återuppbygga förutsättningar för VSS att kunna genomföra agna 

tävlingar. Tävlingskommittén nystartades och ansvariga för sammanhållning av simfunktionärer har 

tillsatts. VSS kunde därigenom på Mellansvenska Simförbundets uppdrag genomföra DM/JDM på 

Lögarängsbadet i oktober. 

 

Inom vattenpolo utsågs Jacob Lithammer till ordförande i Polokommittén, en roll som inte funnits på 

många år. Detta har lett till att polon nu är mer organiserad och koordinerad än förr samt att man 

utvecklat en plan för framtida utveckling. 

 

Per Vikner, som legat bakom mycket av den historiska verksamhet VSS bedrivit inom Triathlon, 

valdes också in i styrelsen 2021 och har tagit på sig att skapa samarbeten med andra föreningar 

verksamma inom Triathlon i Västerås. Hallsta Triathlon, där VSS är en medarrangör genomfördes i 

september för första gången sedan pandemistarten. 

 

I december kunde VSS, m h a vaccinationspasskontroll, genomföra såväl Morgondagartävlingen som 

den årliga Luciatablån med publik. Jag fick där äran hänga på årets Lucia, Filippa Sterling, 

luciasmycket Det är positivt när något känns nästan normalt igen. 

 

För Västerås Simsällskaps styrelse 

Rolf Alm, Ordförande 

  



 

 

1  Verksamhetsplan  

Utgående från de förutsättningar som ges via restriktioner, rekommendationer och råd från regering 

och myndigheter avseende Covid-19 kunna återgå till åtminstone den verksamhetsnivå som gällde 

inom simsällskapet innan Corona-pandemin. 

Detta omfattar  

• Breddverksamhet med simskolor,  

• Simning inom såväl träning som tävling,  

• Vattenpolo från nybörjare till veteraner, 

• Vuxenverksamhet från Crawlskola till simträning för Masterssimmare samt 

• Triathlon.  

Allt detta kräver ett mycket nära samarbete med såväl Västerås Stad som operatören på Nya 

Lögarängsbadet, Medley. 

 

2 Medlemmar och medlemsavgifter 

Totalt antal medlemmar i VSS under 2021 har varit 1389 st, fördelat på följande åldersgrupper: 

Ålder Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Totalt 
2021 

 Kvinnor  
2020 

Män  
2020 

Totalt 
2020 

 Kvinnor 
2015 

Män 
2015 

Totalt 
2015 

0-6 209 240 449  254 258 512  336 361 697 

7-15 408 375 783  405 377 782  383 397 780 

16-20 18 23 49  28 21 49  6 11 17 

21- 45 63 108  27 65 92  69 71 140 

Totalt 688 701 1389  714 721 1435  794 840 1634 

 

Antalet är en minskning från 2020 och från 2015.  

Medlemsavgiften har 2021 varit 350 kr. 

 

3 Medlemsmöten 

Pga. Corona-pandemi så genomfördes medlemsmöten digitalt via Teams under året.  

3.1 Ordinarie årsmöte 

Vid årsmöte 2021-03-11 genomfördes val av styrelse, revisorer och valberedning enligt nedan. 

3.1.1 Styrelse och sammansättning 

Årsmötet beslutade att tillsätta en styrelse omfattande i ordförande och 6 ordinarie ledamöter och 

två suppleanter enligt följande: 

Ordförande  Rolf Alm 

Kassör   Sofia Johansson 

Sekreterare  Fredrik Sterling 

Vice ordförande              Mats Engström 

Ledamot   Jacob Lithammer 

Ledamot  Per Vikner 



 

 

Ledamot  Thomas Singelman 

Suppleant  Gijs Dijkhuizen 

Suppleant  Evelina Boström 

3.1.2 Sektioner och sektionsordföranden 

Den tillsatta styrelsen tog på sig ansvaret för klubbmästare/klubbsektion.  

3.1.3 Revisorer0 

Årsmötet valde revisorer enligt följande: 

 

Revisor:   Stefan Romberg (sammankallande) 

Revisor:   Esa Jernstedt 

Revisorssuppleant: Mattias Isaksson 

3.1.4 Valberedning 

Valberedning: Esa Jernstedt (sammankallande) 

Valberedning: Elias Bouvin 

Valberedning: Mathias Isaksson 

3.2 Extra medlemsmöte 

2021-06-30 hölls ett Extra Medlemsmöte på förslag av styrelsen. Beslut togs att genomföra en 

stadgeändring i VSS stadgar punkt 4.1.1 omfattande Attest-, Godkännande- och Firmateckning. 

Uppdaterade stadgar finns på VSS hemsida.  

 

4 Styrelsen 

4.1 Allmänt 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 hållit 10 protokollförda sammanträden. 

4.2 Verksamhetssystem 

4.2.1 Verksamhetskommittéer och Verkställande utskott (VU) 

Styrelsen anställde i december 2019 en klubbchef och har till denne delegerat det operativa 

ansvaret. Klubbchef leder och driver den dagliga verksamheten. För respektive kommitté finns 

ansvariga, vilka också redovisas. Verksamhetskommittéernas verksamhet redovisas under separata 

rubriker nedan. 

 

• Simning  Leo Sandberg 

• Bredd  Lisa Ojanen 

• Vattenpolo Jacob Lithammer och Fredrik Österlund 

• Masters Lars Ekdahl 

• Triathlon Per Vikner  

• Tävling  Tävlingskommittén (se vidare 6.5) 

• Sponsorer Marknadsgruppen (se vidare 6.6) 



 

 

4.2.2 Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbund och Svenska Livräddningssällskapet 

VSS är indirekt medlemsförening i Riksidrottsförbundet (RF), SISU Idrottsutbildarna och 

Västmanlands RF-SISU och har under 2021 medverkat på flertalet utbildningar arrangerade av dessa. 

SISU grundutbildning, Simtränare, Idrottens dag, Barnkonventionen, Idrottens ledarskapssymposium 

är några exempel.  

 

VSS är medlem i Svenska Simförbundet (SSF), Mellansvenska Simförbundet (MSSF) samt i Svenska 

triathlonförbundet STF och har deltagit i dessa organs verksamhet:  

• Vid MSSFs årsmöte: Rolf Alm. 

• Vid SSFs Årsmöte, digitalt: Fredrik Sterling. 

• Vid STFs årsmöte: (Inget deltagande på plats i Göteborg). 

• VSS verksamhet inom simidrotterna simning och vattenpolo redovisas nedan 

• VSS verksamhet inom Triathlon redovisas separat nedan 

4.2.3 Anställda 

Följande personer har varit anställda i simsällskapet: 

 

Namn   Tjänst    Arbetstid 

Jan Olson  Administration   10% sept-dec 

Leo Sandberg  Huvudtränare   100% 

Lisa Ojanen  Bredd och utveckling  100% 

Sofia Tengström Operativt ansvarig simskola 60% jan-sep och 100% okt-dec 

Stefan Horn  Klubbchef   100% 

4.2.3.1  Arbetsgivaransvar 

VSS har ett avtal med Unionen avseende Branschavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté 

IDROTT och Unionen. Personalansvar har delegerats till klubbchef. Rolf Alm haft personalansvar som 

styrelseordförande.  

4.2.3.2  Arvoderade tränare och instruktörer 

Redovisas under respektive verksamhetssektion/kommitté. 

4.2.4 Attest och godkännande 

Styrelsen har beslutat om och dokumenterat attest- och godkännandeberättigande i enlighet med 

gällande stadgar. 

4.2.5  Hedersbetygelser 

Inga nya hedersbetygelser utdelade. 

4.2.7 Övrigt 

4.2.7.1 Deltagande i andra föreningar 

• Vid Arbetsgivaralliansens årsmöte: Stefan Horn 

• Vid Västerås idrottsallians årsmöte: Rolf Alm 

4.2.7.2 Kontakter med Västerås Stad 

Klubbchef har hållit regelbundna möten med Västerås Stads representanter om simhalls- och 

hyresfrågor samt andra frågor av gemensamt intresse. VSS har efter halvtannat års arbete fått till ett 



 

 

förtydligande och kompletteringar av stadens och Medleys koncessionsavtal DNR 2016/99-NIF. Detta 

pga. att föreningarnas verksamhet och rättigheter till stora delar saknades i den ursprungliga 

koncessionshandlingen. Förtydligandet innehåller såväl hyror utanför simhallens ordinarie 

öppettider, möjligheter till tävlingsarrangemang etc. Vi upplever ett ypperligt samarbete med KIFF 

Västerås stad och genom kommunen så har föreningen fått uppdrag utanför själva 

föreningsverksamheten. Vi har bland annat hjälpt staden att anställa badvärdar för utebaden i 

Corona-tider.   

4.2.7.3 Lotteriverksamhet 

Bingospel/Lotteriföreningen: Nästan allt bingospel har varit inställt under 2021 pga. Corona-virus.  

4.2.7.4 Utbildning och kompetensutveckling 

Under året har ett antal tränare och instruktörer deltagit på utbildningar arrangerade/med stöd av 

Svenska Simförbundet, Mellansvenska Simförbundet, Västmanlands RF-SISU. Mycket har ställts in 

och delvis har utbildning varit digital, något som få har uppskattat istället för att träffas och utbildas 

på plats med ledare och deltagare. 

 

VSS har tillsammans med JENSEN gymnasium ansökt om NIU (Nationell IdrottsUtbildning på 

gymnasienivå) simning. JENSEN gymnasium visade tidigt intresse för att starta upp ett NIU-

samarbete med VSS. 2020 lämnade vi tillsammans in en ansökan som SSF inte tog emot. 

Utbildningsdepartementet hade iscensatt en utredning om Idrottsutbildningar i gymnasieskolan och i 

väntan på den så avslog SSF alla ansökningar. En ny ansökan gjordes hösten 2021 när utredningen 

lagts på is. Vi fick avslag på ansökan med motiveringen att JENSEN inte har någon tidigare erfarenhet 

och organisation om idrottsgymnasier.  

 

VSS har tillsammans med JENSEN istället startat upp LIU (Lokal IdrottsUtbildning) simning 

tillsammans med JENSEN gymnasium. Det är en verksamhet som VSS tidigare har haft med Widénska 

gymnasiet men som de valt att avsluta. Ingen elev sökte till JENSEN 2021 med LIU simning.  

 

De simmare som har gått på Widénska gymnasiet blir färre och färre eftersom inga nya tas in. Vi har 

elever kvar i år två och tre. De tränar minst två gånger per vecka under skoltid.  

4.2.7.5 Försäkringar 

Styrelsens försäkringsansvarige har under 2021 varit klubbchef. Svenska simförbundet har 

tillsammans med Folksam tecknat en förbundsförsäkring för alla medlemmar, där bl a VSS ingår. Som 

förening så har man även försäkring via Västerås stad.  

4.2.7.6 Stipendier, SISU m.m. 

Stipendier som Västerås stad tilldelat VSS: 

• Elitidrottsstipendium Hannah Brunzell 

4.2.7.7 Lokaliteter 

VSS hyr arbetsplats för de anställda med kansliutrymme, konferensrum, styrketräningslokal, två 

torrförråd samt två förråd i anslutning till simbassängerna. Hyresvärd är KIFF, Västerås Stad.  

Tränings- och tävlingsverksamhet har genomförts på Lögarängsbadet enligt redovisning under 

respektive verksamhetssektion/kommitté. 



 

 

4.2.7.8 Verksamhetsutveckling 

VSS har under året fortsatt samarbetet med SISU Idrottsutbildarna beträffande föreningsutveckling. 

Vi har jobbar i drygt ett års tid med barnkonventionen. VSS har valt att följa den linjen för att 

slippa/inte behöva säga NEJ till ett barn som vill fortsätta att träna med VSS. Det har bland annat 

medfört att simtränare Leo Sandberg arbetar mycket i två olika yngre simgrupper och samtidigt 

fungerar som huvudtränare och bollplank för resterande tränare, istället för som tidigare lägga 

nästan hela sin arbetstid i elitverksamheten.  

 

En annan stor förändring har varit att VSS inte längre åldersblandar simmare, nivåanpassar dem. Nu 

är det åldershomogena grupper och kvalitén kan vara spretig i simgrupperna.  Målet som vi tror på är 

att simmarna snabbare blir jämbördiga då de utvecklas tillsammans och att simmarna ska ha en 

trygghet i samma simgrupp genom hela sin resa med VSS. Man ska från år till år inte riskera eller 

privilegieras att tas upp/stanna kvar eller flyttas ner till annan simgrupp.  

 

5 Sektioner/kommittéer  

5.1 Simkommittén 

I juni utsåg styrelsen Fredrik Sterling till ordförande i Simkommittén. Övriga delegater är Leo 

Sandberg och Helena Persson. 

5.1.1 Allmänt 

2021 har liksom 2020 varit ett speciellt år. Covidpandemin ville inte släppa greppet och många 
tävlingar fick ställas in och andra tävlingar har arrangerats i begränsad upplaga. Våra grupper har vid 
vissa tillfällen även tvingats pausa sin verksamhet då smittspridningen varit för hög. Trots att även 
detta år har inneburit många begränsningar och anpassningar har VSS lyckats hålla en bra nivå på 
verksamheten och har inte märkt av något ökat tapp av tävlingssimmare kopplat till pandemin. 
 
Arvoderade tränare under 2021 har varit: 
 
Klara Andersson   Sofia Båvenäs    Clara Wiman 
Astrid Engström   Edith Engström    Max Fahlén 
Wilda Furberg    Sebastian Gecer   Fredrik Halvarsson  
Tove Halvarsson   Julia Holmberg    Sabina Jahic   
Ulrika Jansson    Peter Khabarov    Linus Kanth   
Vilma Kuivaniemi   Karin Lejdström    Matilda Lindgren  
Terese Lundberg   Isabelle Lundin    Frida Morales   
Magnus Muhr    Mira Myllylä     Wilma Nääf   
Jan Olson    Johannes Pedro    Andréa Persson   
Helena Persson    Elin Sedlacek    Tuva Sikström   
Anneli Sterling    Filippa Sterling    Noah Svensson     

5.1.2 Egna tävlingar och arrangemang 

Under 2021 har VSS arrangerat DM/JDM i oktober. Tyvärr fick både NUSS yngre och vår stora 
inbjudningstävling Västerås Meet ställas in för andra året i rad, de då gällande restriktionerna 
omöjliggjorde arrangemang. Vi har genomfört två Söndagsrace under hösten samt ett antal så 
kallade MicroRace under våren samt vintern. 



 

 

5.1.3 Träningar och Läger 

Under 2021 har det funnits upp till 7 tävlingsgrupper samt 1 träningsgrupp. Vi har sedan 
höstterminen 2021 nu tagit steget mot en fullt ut åldersstrukturerad verksamhet som bättre 
korrelerar mot det tävlingsprogram som erbjuds. Detta har erbjudit rejäla utmaningar för delar av 
tränarkåren, utmaningar som de löst förtjänstfullt.  
 
Under 2021 har VSS inte arrangerat några träningsläger. 

5.1.4 Deltagande på tävlingar och resultat 

5.1.4.1 Tävlingar 

Under våren och sommaren ställdes majoriteten av alla tävlingar in. Detta öde drabbade även Sum-
Simtävlingarna (50m). Till slut kunde dock ett Swim Open under, så en kallad Coronabubbla, samt ett 
anpassat SM/JSM och Sum-Sim Äldre genomföras. 
 
Med den bakgrunden var suget efter tävlingar stort och det var glädjande att se att alla planerade 
arrangemang under höst-vinter kunde genomföras. 

5.1.4.2 Tävlingsresultat 

Vid Swim Open i april lyckades Hannah Brunzell kvalificera sig till EM i Budapest. Hannah som 
anlände direkt från en intensiv tävlingsperiod i USA stod för en fin bedrift när hon fick formen att 
hålla även över Swim Open. Även övriga deltagare stod för fina prestationer och visade att tiden utan 
tävlingar och regelbunden träning inte medfört en stagnation i utvecklingen.  
 
Vid SM/JSM (50m) i Halmstad vann Elvira Mörtstrand guld på JSM i 200m frisim. Elvira följde även 
upp med ett silver och 2 brons (400, 100, 50 frisim). Lucas Sterling plockade hem tre bronsmedaljer 
på JSM (50, 100, 200 ryggsim). 
 
Vid Sum-Sim Äldre i Kungsbacka tog Lucas Sterling 1 guld på 100 ryggsim samt 1 silver på 100 
bröstsim. Elvira Mörtstrand tog 2 guld (100 och 200 frisim) samt 1 silver på 400 frisim. 
 
Vid vinterns kortbane-SM/JSM fyllde Elvira Mörtstrand på sin medaljsamling med 2 silver på JSM 
(100 och 200 frisim). 
 
VSS hade under 2021 sex simmare som tränar, tävlar och studerar i USA vid olika universitet. Dessa 
simmare är Filip Björkholm, Lukas Steiner, Jonathan Holmberg, Emelie Hellgren, Hannah Brunzell 
samt Edith Jernstedt. 
 
På resultatsidan sticker Hannah Brunzells prestationer vid NCAA-mästerskapen ut. Hon slutade nia 
respektive tia på 100 och 200 yards bröstsim. Båda loppen innebar nya skolrekord för hennes 
universitet Northwestern University. Det är kul att så många av våra duktiga simmare har valt att 
fortsätta sin satsning på simningen samtidigt som de får en fin utbildning. 

5.1.5 Utbildning 

VSS har fortsatt sitt samarbete med SISU genom tränarutbildningen plattformen. Vi har haft tränare 

på ett antal olika utbildningar inom SSFs struktur. Det är glädjande att Svenska simförbundet och 

Mellansvenska simförbundet jobbar på förenklade utbildningar ofta digitalt. Detta innebär en mindre 

tröskel att ta sig över för att utbilda sig som simidrottsledare. VSS har även påbörjat en satsning där 

vi erbjuder våra äldsta simmare att genomgå det första steget inom SSFs utbildningsstege.  

 



 

 

VSS har bedrivit två funktionärsutbildningar under höstterminen, i syfte att få fler föräldrar 

engagerade i VSS och framför allt i barnens idrottande.  

5.2  Breddkommittén 

5.2.1 Allmänt 

Verksamhetsansvarig under hela 2021 har varit Lisa Ojanen med stöd av Sofia Tengström som 

operativt ansvarig på 60% jan-sept och därefter 100% okt-dec. Efter att Sofia övergått i en 

heltidstjänst har arbetsuppgifterna kortfattat delats upp i en administrativt ansvarig med långsiktigt 

planeringsansvar och en operativt ansvarig med kortsiktigt planeringsansvar och sedan december 

även bemanningsansvar. Lisa och Sofia har arbetat aktivt med att bemöta såväl positiv feedback som 

förbättringsförslag. Verksamheten har behövt ställa om flertalet gånger på grund av pandemin men 

bedömningen är att samarbetet mellan anställd personal, ledare, deltagare och även föräldrar har 

gjort att vi kunnat bedriva en trygg och säker verksamhet.  

 

Under sommaren 2021 bedrev VSS utöver sin ordinarie sommarsimskola även en uppskattad 

simsportskola, SimQL, i samarbete med Skultuna kommundelsförvaltning och Svenska 

städkompagniet. Barn och ungdomar i Corona-anpassade grupper fick på förmiddagarna testa på 

olika simidrotter under fyra dagar och på eftermiddagarna andra aktiviteter tillsammans med lokala 

föreningar och drivande personer i Skultuna.  

5.2.2 Simskolor 

Under året har följande arvoderade instruktörer varit verksamma i simskoleverksamheten: 

 

Armita Samani    Ebba Wolfbrandt   Elin Klintberg  

Ellen Fröberg    Fanny Andersson   Hedwig Pegelow  

Isabelle Jofalk    Modar Ibrahem   Torun Larsson  

Victoria Nilsson    Hagob Kazazian   Rut Ottosson  

Karin Sheng    Maija Hillring    Maja Jernberg  

Cornelia Calota    Cynthia Kawam    Bilal Damlakhi 

Emilia Ryd   Mikhail Ajjan    Sarah von der Burg  

Sofia Ljung    Maja Forsmark    Junior Rognlien-Saari  

Ida Ångström    Stina Sahlén    Josefin Svennblad 

Linus Sundin   Allis Wolfbrandt  Emma Ek 

Ella Falk   Valentina Wessman  Joline Smeds 

Thea Thunberg   Maja Stanisavljevic  Lidia Serekebrahn 

Ebba Ronström   Märta Norlén   Alexandra Rojas-Nordqvist 

Sandra Källberg   Ines Klintberg   Lova jonasson 

Josefin Johansson  Wilda Blomdén   Filip Andersson 

David Ahlinder 

 

Förutom nämnda instruktörer har ett antal medverkat som vikarier. 

5.2.3 Kursverksamhet 

På grund av den rådande pandemin hade verksamheten minskat antal platser i samtliga grupper. VSS 

fick ställa in hela period 1 på vårterminen. Huvudfokus var att de som tidigare deltagit i VSS 



 

 

verksamheter skulle få plats att delta även nu. Därför premierades plats i bassäng för Hajen och 

teknikskolorna. 

 

Vi har ändrat till att ha 4 perioder simskola. Det har gjort att betydligt fler deltagare får plats i vår 

förening, samtidigt så har det varit Corona-anpassat, med fler grupper med färre barn per grupp. 

Deltagarantalet i de olika simskolegrupperna har under året fördelats på följande sätt: 

 

Våren      Hösten 

Sköldpaddan   135  Sköldpaddan   299  

Pingvinen    164  Pingvinen   441  

Fisken     145  Fisken    286  

Hajen    123  Hajen    116  

Teknikskolan SILVER  53  Teknikskolan SILVER  79 

Tk GULD+Ungdom träning1  41  Tk GULD+Ungdom träning1 47 

Totalt    661  Totalt    1268  

 

Statistiken är inklusive intensivsimskolor och sommarsimskolor. 

 

Jämförelse antalet barn i breddverksamhet över tid 

 2021 2020 2015 2010 2005 

Vår 661 865 901 781 573 

Höst  1268 1307 973 798 596 

SommarSimskola  103 93 94 40 

Totalt 1929 2274 1967 1673 1209 

5.2.4 Egna tävlingar och arrangemang 

Kommittén anordnade två Morgondagartävlingar under höstterminen. Härliga arrangemang med 

många tävlingssugna och ibland nervösa deltagare, precis som det ska vara. 

5.2.5 Träning 

Vår träningsgrupp Ungdomsträning 1 har haft två ledare likt ordinarie simsektionen. Ledarna Ebba 

och Armita har själva stått för planering för gruppen med målsättning att de barn i den gruppen som 

önskar delta på tävlingar ska ha fått förutsättningar att kunna delta med en bra teknik. 

5.2.6 Utbildning och kompetensutveckling 

Många ledare har deltagit i både Simidrottsledarutbildning och Grundutbildning för tränare. Sofia 

och Isabelle har även gått licensieringsutbildning för ledare till barn i åldern 2-8 år. Lisa har utbildats 

till att få hålla kurser i barn-HLR och planeras att framöver hålla VSS internutbildningar i barn-HLR. 

Fokus under 2021 har varit att bibehålla en god stämning och arbetsmiljö för alla ledare trots 

pågående pandemi. Därför genomfördes en aktivitetsdag på björnön i augusti 2021.  

5.2.7 Babysim  

Ingen verksamhet. 



 

 

5.3 Klubbsektionen 

5.3.1 Allmänt 

Vid årsmöte tog föreningens styrelse på sig ansvaret som Klubbmästare. 

5.3.2 Arrangemang 

Medlemsdag: 

VSS simmare blev inbjudna till en mingel- och hamburgare kväll på utebadet. Styrelsen deltog och 

grillade samt pratade med en och annan förälder som fick besöka oss. Trots Corona så sade vi inte 

nej till föräldrabesök utan vi ville ha kontakt med dem, något som saknats under pågående pandemi. 

 

Föräldramöten: 

Sim-sektionen bjöd in till föräldramöten där man förutom Sim-info om sitt barn, även fick lära sig vad 

som förväntas av föräldrarna med barn i VSS verksamhet.  

 

Lucia: 

Årets Luciafirande genomfördes för första gången i nya Lögarängsbadet. Stämningsfullt. Vackert. Till 

årets Lucia utsågs Filippa Sterling.  

 

VSS Simmarsöndagen Lögastrand open water för 105:e gången:  

Årets Simmarsöndag ställdes in pga. Corona. 

5.3.4 Medaljkommittén 

Medaljkommittén har uppdraget att uppfylla VSS stadgar enligt punkt 5.6. Medaljkommittén har inte 

varit aktiv under 2021. 

 

6 Verksamhetskommittéer 

6.1  Vattenpolokommittén 

Under 2020 startades en vattenpolokommitté. Kommitténs syfte är primärt att jobba med en nystart 

av vattenpolons verksamhet för att skapa en stabil grund att stå på. Under året har ett tiotal barn 

varit aktiva på vattenpolons söndagsträningar som riktar sig mot barn i åldrarna 6–13 år. För 

seniorverksamheten har sju aktiva samt ett tiotal masters tränat. 

  

Initiativ har samtidigt tagits för att öppna upp sporten mot VSS medlemmar som primärt simtränat. 

En söndagsträning har genomfört där simmare fått träna vattenpolo. Målbilden är att fortsätta den 

satsningen för att ytterligare öppna upp sporten mot aktiva simmare och skapa en delaktighet i 

klubbens verksamheter. 

  

Eftersom VSS vattenpolo inte har tillräckligt antal utövare för att delta med ett eget lag så har flera 

spelat med Falun i Allsvenskan. Laget tog sig till slutspel och slutade till sist sexa I JSM, det var många 

av spelarna som blev sjuka strax innan final helgen 

6.2 Simhoppskommittén 

VSS bedriver inte simidrotten Simhopp sedan 2019.  



 

 

6.3 Masters  

6.3.1 Allmänt 

Masters är tävlingar för simidrottare som fyllt 25 år. Inom Masters tävlar man i åldersklasser 

25–29, 30–34, 35–39 osv. upp till 85 år och äldre. I lagkapperna räknas deltagarnas ålder samman till 

åldersklasser 100–119 år, 120–159 år, 160–200 år osv. upp till 320 år och mer. I VSS är det 20–25 

Masterssimmare i åldrarna 25–75 år som tränar och tävlar efter tid och förmåga. 

6.3.2 Kursverksamhet 

VSS arrangerade under HT21 två Crawlkurser Grund för vuxna och två Crawl fortsättning, totalt var 

det ca 40 deltagare. Under vt-21 genomfördes inga kurser pga. Covid-19. Kurser genomförs av 

Startpallen Sim på uppdrag av VSS.  

6.3.3 Egna tävlingar och arrangemang 

Inga egna arrangemang genomfördes under 2021. 

6.3.4 Träning 

Masterssimmarna har under ht-21 erbjudits träningstillfällen på Lögarängsbadet. 

6.3.5 Deltagande i tävlingar och resultat 2020 

Sällskapets Masterssimmare har endast deltagit på en tävling, Masters SM under 2021 pga. 
pandemin. Ett antal medaljer av olika valör bärgades. 
 
Internationellt: 
Inga deltagare 2021 
 
Öppet vatten: 
VSS Masters har inte deltagit på några Öppet vattentävlingar (OPW) som Vansbro under 2021.  

6.4 Triathlonkommittén  

6.4.1 Allmänt 

VSS deltog som tävlingsledning vid Hallsta triathlon, som är en del i svenska cupen triathlon. Den 

tävlingen flyttades från maj till september och kunde inte genomföras fullt ut på sista dagen med 

simmomentet då temperaturen föll på fel sida av vad som är tillåtet. Istället så fick deltagarna 

Springa – Cykla – Springa på söndagen. Deltagarna var mycket nöjda med arrangemanget. Det visade 

inte minst George Valvis som trots sina ringa 86 år lovade att återkomma nästa år, och seniorklassens 

vinnare Hampus Månsson som menade att det var den bästa tävlingen på hela säsongen! Miljön i 

Hallstahammar är näst intill perfekt för triathlonarrangemang.  

6.3.5 Tävlingsverksamhet 

Ett Corona-anpassat Hallsta triathlon genomfördes i september 2021.  

6.5 Tävlingskommittén 

Nom nytillsatt ordförande i Simkommittén valde Fredrik Sterling att se till att Tävlingskommittén för 

simning fick en nystart. Tävlingskommittén hade planerat att genomföra NUSS, Västerås Meet och 

DM, men den enda tävlingen som kunde genomföras var DM i oktober. Dessutom fanns planer på att 

utveckla Simmarsöndag men inte heller den tävlingen kunde genomföras. Tävlingskommittén har 

bestått av: 



 

 

Sofia Johansson  Fredrik Sterling  Tina Degerstedt  Anders Florinus  

Tomas Olausson Stefan Horn  Jan Olson  Anders Wiman  

Mattias Rehnman Mikael Grindbo  Kristoffer Zingmark  

6.6 Marknadsgruppen 

Ett pandemiår som 2021 så har arbete med sponsorer inte varit huvudfokus eftersom näst intill inga 

tävlingar har genomförts. Tomas Olausson har varit sammankallande och deltagare har varit Mats 

Engström, Esa Jernstedt, Fredrik Sterling, Thomas Singelman och Lisa Ojanen. Klubbchef var också 

med under första halvåret.  

 

Struktur är nu uppbyggt för Brons-, Silver- och Guldpartners. Dessutom så kan intresserade 

samarbetspartners rikta stöd direkt till specifik verksamhet. VSS har under året haft en Guld- och åtta 

Silverpartners, samt ett tjugotal bronspartners som på ett eller annat sätt stöttat föreningen. 

Dessutom har vi haft fyra Partner Simskola. 

 

Vi vill inte rangordna våra samarbetspartners även om värdena skiljer sig år. Samtliga har på olika 

stöttat vår förening och gjort vår verksamhet möjlig att bedriva och vi vill rikta vårt största tack till er. 

 

Guldpartner: 

Västerås tidning Svenska städkompagniet 

 

Silverpartners: 

ICA Supermarket Sjöhagen  Aros bygg   Basreklam   

Beijer bygg    Exin    Fitness brand store 

Wollsén Albinsson advokatbyrå  IndustriQompetens  Västerås tidtagning 

    

 

                   
 

               
 

                   



 

 

                                  

             

                      

        
                             

                          
 

              
 



 

 

       
 

                          

              
 

           
 

              
 

                   

 
 

 

 

      

http://vansbrosimningen.se/


 

 

 

Samt Västerås Bingoallians och VSDK Mollusca. 
 

 

6.6.1 Sponsorsim 

2021 genomfördes inget Sponsorsim pga. Corona. 

 

TACK 

 

Till sist vill styrelsen rikta ett varmt tack till alla som under vårt etthundrationde verksamhetsår ställt 

upp och verkat för Västerås Simsällskap, vare sig detta nämnts i denna verksamhetsberättelse eller 

ej. 

 

Västerås mars 2022 

 

 

 

Rolf Alm     Sofia Johansson   Jacob Lithammer 

Ordförande    Kassör     Sekreterare 

 

 

 

Mats Engström    Thomas Singelman   Per Vikner 

   

Vice ordförande    Ledamot    Ledamot 

 

 

 

Fredrik Sterling    Evelina Boström    Gijs Dijkhuizen 

 

Ledamot    Suppleant     Suppleant 

 

 

 


