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Spela bingolotto stötta oss samtidigt!
Du som varit en del av
föreningen ett tag vet
kanske att vi då och då
säljer bingolotter till förmån
för föreningen. Nu kan du
som är över 18 köpa
Bingolotter när som helst
på året och samtidigt stötta
föreningen!
Scanna QR-koden nedan
och köp din lott via den.
Överskottet från
försäljningen går till vår
verksamhet!

Tävlingsverksamheten

Tack för engagemanget
under Swim of Hope 2021!
Den 4 oktober simmade vi Swim of Hope för att samla in
pengar till Barncancerfonden. Dagen sammanföll med
både klubbkvällen tillsammans med Arena och
kanelbullens dag!
Drygt 66 000 kronor samlades in till Barncancerfonden
med hjälp av sponsorerna som deltog och simmarna som
simmade järnet under en timmes tid. Efter timmen var
slut bjöds det på kanelbullar från vår sponsor
Wienerkonditoriet i Uddevalla. Stort tack för de goda
bullarna, Wienerkonditoriet!
Stort tack till alla simmare och deras sponsorer som
tillsammans samlat in pengar till Barncancerfonden. Vi vill
även rikta ett stort tack till er som hjälpte till som
funktionärer under evenemanget och alla som skänkt till
vår insamling på Barncancerfondens hemsida.
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Paraverksamheten

Avslutning med
Bläckfisken
Efter en lång och rolig hösttermin var det dags för
avslutning även med våra paragrupper Bläckfisken!
Vi bytte ut den sedvanliga avslutningen och istället
gjordes det gemensamma aktiviteter med julfika utanför
badhuset.

Nu är det dags att
boka simskola!
Nu går det att boka in sig
på vårens simskola!
Som vanligt hittar du alla
grupper vi erbjuder via
bokningssidan på vår
hemsida. Har du några
frågor går det alltid att
kontakta oss via mail till
info@uddevallasim.se.
De olika grupperna vi
erbjuder finns som vanligt
beskrivna på vår hemsida!
Hoppas vi ses i vår!

Följ oss på våra
sociala medier!
Vill du också hålla koll på
vad som händer i
föreningen? Följ oss då på
våra sociala medier!
Vi finns både på Facebook,
som Uddevalla Sim, och
Instagram som
uddevallasim2008.
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Tack till alla ledare
för denna termin!
Den 15 december var det
dags för julavslutning med
ledarna på Harrys i
Uddevalla!
Trotts nya rutiner i
verksamheten och
ändringar på kort varsel till
följd av restriktioner har de
alla gjort ett fantastiskt
jobb! Nu får de ladda
batterierna till januari då
nästa termin drar igång.

Lär känna kansliet

Sist men inte minst!
Årets sista medlemsbrev betyder att det är dags att
presentera ytterligare en person som arbetar på kansliet!
Namn:
- Robert Larsson
Roll:
- Tränare för tävlingsgrupperna.
Hur länge har du jobbat för Uddevalla Sim?
- 20 år.
Vad är det roligaste med arbetet?
- Att se ungdomarna förbättra sig.
Vad är det mest utmanande med arbetet?
- Att alla skall vara nöjda med sin utveckling.
Varför blev det just simning?
- Mina barn började med simning vilket ledde till att jag
började hjälpa till ideellt. Nu är jag anställd som tränare.
Har du något smeknamn?
- Nej.
Något roligt minne du vill dela?
- När jag och Elias Robertsson bråkade på skoj och han
puttade i mig i hoppbassängen.

Fem snabba
Pasta eller ris?
- Pasta.
Morgon eller kväll?
- Kväll.
Film eller serie?
- Serie.
Sprint eller distans?
- Distans.
Fredagsmys eller
lördagsfys?
- Fredagsmys.
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Tävlingsverksamheten

Månadens simmare
Då är det dags att presentera månadens simmare för
september, oktober och november!
Månadens simmare för september månad blev Hugo
Koivumäki från A-gruppen. Månadens simmare för
oktober blev Tilda Sahlsten från C-gruppen. Månadens
simmare för november månad blev Sofia Abrahamsson
från A-gruppen.

"Hur ser jag
mitt barns grupprekommendation?"
Just nu får vi på många
frågor om grupprekommendationen för
barnen i simskolan.
Sedan hösten 2020 har vi
gått över till Sportadmin
och använder oss utav
deras tjänster.
Rekommendationen som
tidigare var i pappersform
är numera digital! Vilken
rekommendation ditt barn
har hittar du när du är
inloggad på vår
bokningssida. Vid frågor,
skicka ett mejl till kansliet!

Hugo Koivumäki, Tilda Sahlsten och Sofia Abrahamsson.
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Håll koll på
träningskalendern!
Lovtider betyder justerade
träningstider för våra
tävlingsgrupper.
Se till att hålla dig
uppdaterad genom att
kolla träningskalendern! Du
hittar den både på vår
hemsida och i
medlemsappen. Kalendern
uppdateras som vanligt vid
förändringar i
träningsschemat.

Breddverksamheten

Utmanarsim så som vi är
vana!
Efter att vårens planerade utmanarsim ställdes in och
gjordes i mindre skala under barnens ordinarie
träningstillfällen är vi glada över att höstens två
utmanarsim blev lyckade! Utmanarsim är en intern tävling
som anordnas för de äldsta i simskolan och teknikskolan.
Stort tack till alla barn som simmade sitt allra bästa! Vi vill
även rikta ett stort tack till alla föräldrar som hjälpte till
som funktionärer under båda tillfällena.
Tiderna från höstens båda utmanarsim går att hitta på vår
hemsida!

Kom ihåg
medlemsappen!
En ny termin närmar sig
snabbt! Sedan ett år tillbaka
använder vi Sportadmins
medlemsapp i vår
verksamhet. Där ser du
kalendern, nyheter från
föreningen, utmärkelser
och diplom från simskolan.
Kom ihåg att ladda ner
appen för att hålla koll på
vad som händer i
föreningen!
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Ordförande har ordet

Julhälsning från vår
ordförande!
Hej alla,
Vi kan blicka tillbaka på ytterligare ett år som präglats av
Covid. Lyckligtvis fick vi lite av en normalisering efter
sommaren, men just nu verkar det osäkert hur den
fortsatta utvecklingen kommer att bli. För Uddevalla Sim
kan vi inte göra annat än att ta det som det kommer och
göra bästa möjliga i varje situation. När badhuset var
stängt under pandemin hade vi goda möjligheter till
flexibla lösningar för vår verksamhet. Nu är badet åter
öppet för allmänheten vilket innebär att vi blir mer
begränsade. En viktig "milstolpe" inträffade i somras när
bygget av det nya badhuset kom igång. Sommaren 2024
skall det stå klart, vilket är något vi verkligen ser fram
emot.

Julmiddag med alla
ideellt engagerade!
För att tacka alla de som
ställer upp i föreningen på
olika sätt, såväl i styrelse,
arbetsgrupper eller med
löpning på en fredagskväll,
bjöd föreningen alla de som
hjälper till på middag!
Vi vill passa på att tacka alla
er som på ett eller annat
sätt ställer upp och hjälper
till i verksamheten.
Utan er, inget vi!

Simskoleverksamheten har under året bedrivits på
samma fina sätt som vanligt, även om antalet elever
påverkades av pandemin under våren. Framförallt så fick
vår para-verksamhet stå tillbaka. Teknik- och
tävlingsverksamheterna har vi hållit igång på ett bra sätt
och under höstens mästerskapstävlingar kunde vi
konstatera att vi har en fantastisk tillväxt på
ungdomssidan. Vi blev bästa klubb i Västsverige i
samband med höstens ungdomsmästerskap - SumSim. Vi
uppnådde faktiskt bästa resultatet någonsin! Jättekul och
ett kvitto på vilken fin nivå vår verksamhet håller.
Allt detta hade inte varit möjligt utan våra duktiga tränare
och ledare som gör ett fantastiskt jobb. Utöver de så har vi
många som arbetar ideellt vid sidan om bassängen som
också förtjänar ett stort tack för året som gått! Jag önskar
er alla en välförtjänt ledighet, en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År 2022.
Med vänliga hälsningar
Peter Abrahamsson
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Bli Simpolare
du också!
Att vara simpolare innebär
att du blir medlem i
föreningen. Som medlem
får du exempelvis tillgång
till vår medlemsapp,
erbjudanden och får rösta
på årsmöten. Blir du
Simpolare stöttar du även
föreningen och de barn och
ungdomar som också är
medlemmar.

Tävlingsverksamheten

Tack för denna
tävlingshöst!
Vilken fantastisk höst vi haft på tävlingsfronten!
Höstens tävlingsschema har varit intensiv med totalt 15
tävlingar, en rekordstor grupp simmare till Sum-Sim Riks
och att vi är bästa klubben i väst! Vi har även hunnit med
flera närliggande tävlingar, kortbane-SM, Arena USO och
många fler tävlingar under hösten.

För att bli Simpolare, gå in
på vår hemsida och klicka
på ”Bli medlem”-knappen!
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Tävlingsverksamheten

Fler tävlingsbilder från 2021!
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Avslutning med
tävlingsgrupperna!
20 december hade vi en
trevlig julavslutning
tillsammans med alla
tävlingsgrupper som har
ledigt tills efter jul!

Föreningsnytt

Tack för dessa år, Azra!
Efter totalt 20 år, inom både Uddevalla Sim och en av våra
föregångare Skäret, är det dags för Azra att gå i pension
vid årskiftet! Hon har varit anställd, först på Skäret och
sedan Uddevalla Sim, sedan den 7 februari 2003.
De flesta har mött Azra i kiosken under dessa år och vilken
klippa hon varit där hon mött både badgäster och
medlemmar. För att tacka henne för alla dessa år åt vi
jullunch på Harrys.
Tack för alla dessa år, Azra!
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Stort tack till alla våra
sponsorer under 2021!
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