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Premiär för babysim
Breddverksamheten

Vi är tre månader in i 2022 och redan
har verksamheten fått några nyheter.
Det största hittills kanske ändå är att
vi äntligen fått möjlighet att starta
babysimsgrupper! Precis som med
resten av vår simskoleverksamhet har
vi utgått från Simförbundets Simlinje.
 
Ett sätt att umgås
Målet med babysim, enligt Svenska
Simförbundets hemsida, är att barnet
ska börja intressera sig för vatten
självständigt. Babysimmet är även ett
utmärkt tillfälle för både förälder och
barn att skapa en social samvaro
med varandra och tillsammans  med  
andra  barn  och  föräldrar! 

Möjligheten att starta babysim, samt
vår minisimsverksamhet som sedan
tidigare funnits, gör att vi kan erbjuda
ännu fler barn att både lära sig
simma och bli vattenvan tillsammans
med oss. Nästan 20 barn och deras
föräldrar deltar i någon av våra tre
babysimsgrupper, till nästa termin
hoppas vi på ännu fler!

Följ oss på våra 
sociala medier!

/uddevallasim

@uddevallasim2008



Här anmäler du dig!
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Välkomna på årsmöte!
Föreningsnytt

Den 26 mars, klockan 17, är det dags
för 2022 års årsmöte! Årsmötet är
föreningens högsta beslutande organ
och hålls en gång per år. Efter att
föregående årsmöte hölls digitalt är
vi glada att kunna bjuda in er till ett
möte på plats denna gång. Detta år
kommer årsmötet hållas på Harry's i
Uddevalla.

Alla är välkomna på årsmötet, för att
ha rösträtt krävs dock att den som är
närvarande är medlem i föreningen.
Du som inte är medlem kan bli det
via föreningens hemsida i form av ett
stödmedlemskap, Simpolare! Om du
inte har rösträtt har du yttrande- och
förslagsrätt. Anmälan görs via mejl,
sista anmälningsdag är 18 mars.

Detta år kommer vi även anordna en
en middag på Harrys direkt efter
årsmötet! Detta börjar 18.00, vi bjuder
på mat, dryck betalar du för själv. Det

Plats: Harry's Uddevalla

Tid: 17.00

Anmälan: Görs via QR-
koden!

Årsmöte
Tid: 18.00, direkt anslutning
till årsmötets slut.

Det kommer hållas livemusik 
och quiz. Vi bjuder på mat, 
du står för drycken!

Middag efter mötet

Sista anmälningsdag 18/3, för deltagande på middagen krävs
deltagande på årsmötet.

kommer under kvällen anordnas quiz
och livemusik som underhållning, ett
perfekt sätt att avrunda årsmötet
med andra ord! För att kunna delta
på middagen ska du närvara på års-
mötet.

Vi hoppas att ni vill delta på denna
trevliga kväll tillsammans med oss!



34

Äntligen ett KM för 2021
Tävlingsverksamheten

Klubbmästerskapet som planerades
till i slutet på 2021 blev tyvärr inställt 
 på grund av en trasig ventilation. Vi
laddade om och i början av februari
kunde föreningen äntligen anordna
klubbmästerskapet för 2021!

Totalt deltog drygt 90 av simmarna
under dagen. De alla bjöd på ett gott
humör, en bra stämning i simhallen
och  en massa nya personliga  rekord!

Årets simmare 2021
Under klubbmästerskapet delade vi
ut utmärkelsen Årets simmare 2021!
Utmärkelsen tilldelades detta år till
Hugo Koivumäki som simmar i A-
gruppen. Precis  som  vår  utmärkelse

Månadens simmare tilldelas det till en
simmare som under året bidragit till
en god stämning på såväl träningar
som tävlingar och föregår med ett
gott exempel!

Tack till er simmare och funktionärer
för ett fantastiskt klubbmästerskap!
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Bli Simpolare idag!
Simpolare 2022

Vill du vara en del av föreningen,
men kanske inte är intresserad av
att  träna  simning?  Bli  Simpolare!

Simpolare är ett stödmedlemskap
där du får vara en del av vår
gemenskap. Det kostar 400 kronor
per kalenderår, sedan får du alla
fördelar som kommer med att vara
medlem hos oss. Medlem blir du
på vår hemsida!



Månadens simmare utses
av tränarna i slutet av varje
månad och delas ut till en
simmare som bidragit till
en god träningsmiljö och
gjort en god prestation
under både träningar och
tävlingar. 
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Dags för två nya!
Månadens simmare

Nytt år, nytt medlemsbrev och nya
månadens simmare att presentera!

Denna gång har vi två simmare att
uppmärksamma; en simmare för
januari samt en simmare för februari.

Månadens simmare i för januari blev
Linnea Nordqvist i C-gruppen! 

Månadens simmar för februari blev
Leon Rössger i B-gruppen!
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US-cupen 2022
Tävlingsverksamheten

US-cupen kunde, efter två långa års
uppehåll, äntligen ordnas i början av
mars! 

I år riktade vi fokus mot bensparken,
för att belysa dess vikt för simningen
bland alla de deltagande simmarna.
Lördagen blev en lyckad tävlingsdag
på hemmaplan för föreningens yngre
simmare. Utöver vår egna förening
deltog föreningar från närområdet.

Vi vill rikta ett stort tack till er som
hjälpte till under tävlingsdagen, både
till tävlingsfunktionärer och de som
hjälpte till med bland annat simshop
och tränarfika. Vi vill även tacka alla
simmare och tränare som bidrog till
den härliga stämningen som gav en
perfekt start på våren!
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Swim of Hope 2022
Swim of Hope

Swim of Hope anordnas i oktober för
det tredje året i rad!

Under förra årets upplaga lyckades
simmare i tävlingsgrupperna, med
hjälp av sponsorerna, samla in dryga
132 000 kronor under evenemanget!
Hälften av det som samlades in av
simmare och sponsorer skänktes till
Barncancerfonden och deras viktiga
arbete. 

3 oktober ska det återigen simmas
för att samla in pengar, detta år siktar
vi på att nå totalt 150 000 insamlade
kronor. Precis som tidigare år ska
simmarna hitta sponsorer, dessa kan
sponsra med antingen ett fast belopp
eller en summa per simmad meter.
Av de pengar  som  samlas in med 
 hjälp  av  simmarna  kommer 
 hälften

skänkas till Barncancerfonden, 25%
går till simmarens eget simmarkonto
och 25% går till föreningen. 
 
Även du som inte simmar kan bidra
till vår insamling! Det finns två sätt,
antingen genom att sponsra en som
simmar eller skänka en summa direkt
till föreningens egna insamling på
Barncancerfondens hemsida.

Sponsrar du som företag med 1 krona
per meter, eller en total summa på
minst 5000 kronor, får du dessutom
din logotyp synlig på föreningens
hemsida under ett års tid! 

Var med och stötta forskningen inom
barncancer du också! 



Adam Schön,
verksamhetsansvarig.

          0768-400423

          adam@uddevallasim.se

Kontaktperson
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Dags att inleda ett
samarbete?

Bli samarbetspartner!

Våra samarbetspartners ligger oss
nära hjärtat, det är tillsammans med
dem vi bedriver vårt viktiga arbete. 

Inte nog med att vi varje år har drygt
hundra simmare i någon av våra fem
träningsgrupper, vi skapar en plats
där alla dessa barn och ungdomar
erbjuds en gemenskap. Detta arbete
kan ni också bidra till genom att bli
samarbetspartner!

Vad får våra samarbetspartners?
I gengäld får ni exponering för våra
drygt 1200 medlemmar, föräldrar och
vid tävlingar. Ni kommer synas på vår
hemsida, våra sociala medier, på de
kläder som används vid tävling eller
på en skylt i simhallen.

Låter det intressant? Kontakta då vår
verksamhetsansvarige! Tack till våra

samarbetspartners!


