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Föreningsnytt

Bäst i väst!
Under Västsvenska Simförbundets
årsmöte i mars blev vår förening
utnämnd till årets simidrottsförening
i Västsverige under 2021!
Utmärkelsen går till den förening i
distriktet som under året fått högst
andel poäng sammanlagt under
årets mästerskap. Detta innebär att
det är medlemmarna i föreningens
tävlingsgrupper, som under
föregående år tränat och presterat på
topp, som står bakom utmärkelsen.

Följ oss på våra
sociala medier!

I skrivande stund befinner vi oss mitt
i sommarens tävlingssäsong och kan
härnäst se fram emot sommarens
mästerskap! Du kan som vanligt följa
oss på tävlingar via Instagram där vi
uppdaterar löpande.

/uddevallasim

@uddevallasim2008
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Föreningsnytt

Vi summerar årsmötet
26 mars hölls föreningens årsmöte
för 2022! Vi vill passa på att tacka er
som deltog på årsmötet.
Sedvanligt delades det ut
utmärkelser för 2021 under årsmötet
för att uppmärksamma prestationer
inom föreningen. Nytt för detta år är
att vi utsett Årets ledare, en
utmärkelse som ges till en av alla
fantastiska ledare inom
breddverksamheten.
Årets ledare 2021 blev Hugo Åberg!
Hugo har under 2021 tagit ett stort
kliv som ledare och har haft grupper i
hela sim- & teknikskolan allt från
baddaren upp till våra crawl grupper.
Hugo kommer alltid med ett leende
på läpparna och sprider en härlig
stämning och glädje i simhallen dels
till barnen i sim & teknikskolan men
även till övriga ledare i verksamheten.
Hugo är engagerad och peppar
barnen i sim- & teknikskolan till en fin
utveckling. Hugo har under 2021
hoppat in med kort varsel när ledare
varit sjuk och sätter sig in i barnen
oavsett om han har dem en lektion
eller hela terminen.

Årets simprestation 2021 och
Årets ledare 2021.

Årets simprestation 2021 tilldelades
Lina Nielsen! Lina har under
föregående år utvecklats markant
och börjat utmana om
topplaceringar såväl på svenska
mästerskap som internationella
sammanhang.
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Ordförande har ordet

Ordförande har ordet
Hej alla,
Vårterminen är nu till sin ända. Covid verkar äntligen ha släppt
greppet och vår verksamhet är nu normal igen. Simskolan och
Bläckfisken rullar på som vanligt, liksom teknik och
tävlingsverksamheten gör. Bland det mest glädjande som skett under
våren är att vi fick pris som bästa klubb inom Västsvenska
simförbundet (Västra Götaland och Halland) vilket visar vilken
fantastisk bredd vi har och att våra duktiga ledare verkligen gör ett
bra jobb. Nu står vi inför sommarens mästerskapstävlingar och att vi
dessutom har tre simmare med i junior och ungdomslandslaget gör
inte saken sämre. Skall bli spännande att se hur det går.
På ledarsidan är några förändringar på gång. Robert kommer att
lämna under sommaren. Det är många barn som haft Robert lite som
en ”extra pappa” och vi tackar honom för många års bidrag till
klubben. Tidigare under våren flyttade Erica till Stockholm och under
sommaren kommer ”vår egen” Kalle hem från USA och går in som ny
ledare i teamet.
När vi nu går in i sommarlovet arrangerar vi lovsimskola, något som vi
gjort under många år. I år gör kommunen det samma, men med
”bättre tider” och utan avgifter vilket gör det svårt för oss att
konkurrera. Men vi gör vårt bästa för att upprätthålla vår verksamhet.
Bygget av den nya simhallen löper på enligt plan, och vi ser verkligen
fram emot att vara med och inviga det om cirka två år från nu.
Efter sommaren kommer vi 9-11 september arrangera vår egna tävling
Uddevalla Swim Open-USO. Det är ett stort arrangemang som
kommer att kräva mångas delaktighet och hjälp för att få ihop på ett
bra sätt.
Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till vår personal och alla
våra duktiga ledare som gör vår verksamhet möjlig och också önska
er alla en riktigt skön och avkopplande sommar!
Hälsningar
Peter
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Simpolare 2022

Bli Simpolare idag!

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!
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Månadens simmare

Mars, april och maj!
Ytterligare tre månader har gått,
vilket innebär att vi har tre nya
Månadens simmare att presentera!
Hur dessa utses, det kan du läsa i
den blå rutan bredvid!
För mars månad blev Elsa Vikarand i
B-gruppen utnämnd till månadens
simmare.

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.

Månadens simmare för april blev
Lina Nielsen i A-gruppen.
Och för maj månad var det Ingrid
Eliasson i D-gruppen som
utnämndes till månadens simmare.
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Tävlingsverksamheten

Vårens tävlingssäsong
Våren har rullat på och resulterat i
kval till Sum-Sim, internationella
tävlingar, läger och utmärkelser.
Tävlingssäsongen fick en stark start
om vi får säga det själv! Säsongen
inleddes i Borås där både
personbästa slogs och kval
simmades! Tävlingen i Borås följdes
upp med hemmatävlingen UScupen, Bergen Swim Festival, GP i
Kungsbacka och UGP i Varberg.
Vi var även varit iväg på flera tävlingar
där av bland annat Trollhättan Meet
där många av våra yngre simmare
fått testa hur det är att tävla utomhus
vilket var mycket roligt och givande.
Tre simmare har under vårens
tävlingar visat mycket goda resultat
vilket resulterat i att få representera
Sverige. Lina Nielsen i har blivit
uttagen till EJM i Bukarest och
kommer få sätta på sig den svenska
badmössan. Hon får även sällskap av
Sofia Abrahamsson som blivit
uttagen till lagkapper. Även Leon
Rössger har visat goda resultat och
har blivit uttagen till att få
representera Sverige på nordiska
ungdomsmästerskapen till
sommaren.
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Summering av våren

Summering av våren
Tack för en härligt vårterminen!
Vi önskar alla en härlig sommar med
mycket sol och bad så hoppas vi att
vi ses till hösten igen.
Sim- & teknikskolan har haft
avslutning för vårterminen och vi är
nu mitt uppe i sommarsimskolan.
Denna sommaren erbjuder vi tre
olika perioder, barnen går 9
alternativt 10 tillfällen beroende på
vilken period av intensivsimskola de
bokat. Tre av våra nivåer under
intensivsimskolan i sommar är gratis
tack vare stöd från sparbankstifelsen
väst och Lov för alla.
Bläckfisken har kommit igång
ordentligt igen efter pandemin och
glädjen från barnen och ledarna har
varit fantastisk. Vi hade en
gemensam avslutning med alla barn/
ungdomar och deras föräldrar på
Bodele.
Tävlingsgrupperna tränar tom vecka
27/28 beroende på vilken tävling som
är måltävling i sommar. Våren har
bestått av en massa tävlingar och
även läger för några av våra
tävlingsgrupper.

A-gruppen var på Mallorca under
våren och B- & C-gruppen har varit i
Brönderslev på läger.
Simningens dag har legat på is på
grund av pandemin men iår kunde vi
äntligen samlas igen. Vi samlades i
parken utanför badet den 14/6. Vi var
strax över 80 simmare på plats som
lekte lekar, grillade korv och lärde
känna simmare från andra grupper.
Även föräldrar var på plats och
umgicks med andra simmar
föräldrar, fick ett ansikte på styrelsen
och fick lite föreningsinformation.
Höstterminen 2022
Vecka 34 starta terminen igång för
babysim, minisim, simskola och
teknikskolan. Tävlingsgrupperna
startar igång vecka 31, Våra simmare i
A;B,C kommer åka på uppstarts läger
till Bulgarien 3-10/8.

Om ni missat anmäla ert barn till
hösten så är anmälan öppen. Ni hittar
anmälan på Uddevallasim.se under
fliken "Boka Här".

Förändring av tränare

Förändring av tränare
Till hösten kommer det ske lite förändringar på tränarsidan då tre utav våra
tränare kommer lämna för nya äventyr. Vi vill därför tacka Robert, Oskar
och Emilia som till hösten kommer ge sig iväg för att göra annat. Vi vill
önska all lycka till för Robert med sina nya uppdrag. Vi vill även önska ett
stort lycka till för Oskar och Emilia med sina studier till hösten.
Vi kommer även till hösten få en ny tränare i teamet. Kalle Svensson som
tidigare simmat i Uddevalla Sim har kommit hem från USA och går in som
tränare redan nu i sommar smygstartar lite.

Swim of Hope

Swim of Hope 2022
Drygt tre månader kvar till årets
Swim of Hope!
Som bekant är det dags att simma
för att samla in pengar till
Barncancerfonden i oktober.
Simmarna ska, med hjälp av
sponsorer, simma så långt som
möjlig på en timme och samtidigt
samla in pengar. Sponsorerna kan
bidra med ett belopp per meter eller
en fast summa.

Årets Swim of Hope blir det tredje vi
anordnar. Vid vårt första tillfälle 2020
simmades det in drygt 93 tusen
kronor. 2021 slog vi detta och
fantastiska 132 tusen kronor simmade
tävlingsgrupperna in! Vi hoppas på
ytterligare ett rekord under årets
arrangemang.

Swim of Hope är en möjlighet för
simmarna att både samla in pengar
för ett gott syfte och till sitt egna
simmarkonto. 50% av den insamlade
summan går till Barncancerfonden,
25% till simmarkontot och 25% till
föreningen.
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Bli samarbetspartner!

Dags att inleda ett
samarbete?
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, tillsammans med
dem skapas dessutom en fantastisk
gemenskap. Att ge ungdomarna ett
meningsfullt sammanhang är något
vi aktivt arbetar med. Detta arbete
kan ni också bidra till!
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
en skylt i simhallen.
Låter det intressant? Kontakta då vår
verksamhetsansvarige!

Tack till våra
guldpartners!

Kontaktperson
Adam Schön,
verksamhetsansvarig.
0768-400423
adam@uddevallasim.se
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