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 Vår klubbstuga vid kvarndammen 

 

Prisutdelningar, årsmötesförhandlingar, fika 

ALLA Medlemmar – Välkomna 

Hvetlanda simsällskap 2022.  

Hvss är en ”liten” men stor och duktig förening i Vetlanda. Vi är en förening med 167 medlemmar. 

Under året har vi haft 407 sammankomster (en ökning med 17) i fem olika träningsgrupper.  

Vi har även tre grupper i gång för vuxna medlemmar. Där har vi nu en grupp som har namnet -

Mastersgrupp, ett gäng som vill och vågar träna lite hårdare och tävla i Open water tävlingar. 

Allt verksamhet hålls ihop av åtta tränare och två vuxenledare. Detta då i Vetlanda och Myresjö. 

MEN - Ett annorlunda simmar år för vår förening: 

Året började med fortsatt påverkan av ”coronapandemin”. 

Även under våren var det svårt med helgläger/klubbutbyte och att hitta bra tävlingar… 

Sedan avslutades året när vi i oktober fick beskedet att man stänger Myresjö simhall. 

Anläggningen måste repareras för att klara hållbarheten/säkerheten, en process som vi fortfarande 

väntar på svar på hur det fortgår. 

Så det blir fler grupper på våra tider i Vetlanda, och nya intryck att börja träna i Sävsjö för vår A-B och 

C-grupp, trots allt en bra lösning då vi kunde behålla samma dagar men med lite kortare pass.  

Vi har deltagit vid 17 simtävlingar runt om i landet och även arrangerat fem egna klubbtävlingar. 

Åtta från vår A-B o C grupp fick chansen att deltaga vid Barracuda race i Göteborg – kul och nyttigt. 

Till Junior SM i Stockholm så hade Linnea Haraldsson kvalat in på 50 frisim, gjorde där fina 26.92 och 

blev då 22, a. Vid junior o senior DM hade vi med Alma Glamocanin och Linnea Haraldsson. 

Brönderslevlägret. två år för sent blev det ett jubileumsläger utomlands, det blev färjan över till 

Jylland för en veckas läger. Hela 17 simmare hängde på under v.31. Bra logi i 4-6 pers. rum, stort 

allrum för lek o mellanmål, Danskt käk som vissa fick kämpa lite med, detta på stor idrottsanläggning 

med bla bowling. 1,5 km att gå till bassäng där det var bra träningsmöjligheter. Ett piggt och friskt 

gäng som hade lite otur med sommarvädret, bla lite mulet när man en dag besökte havet och 

Lökken. Vi hade 15 yngre simmare som fick ett helgläger i Värnamo i augusti. 

Linnea Haraldsson kommer att prisas på årsmötet som Hvss bästa tjej, då för prestationen 26.92 på 

50 frisim. Föreningens bästa kille är Henry Alsäter med tiden 31.57 på 50 frisim. 

Att vi är en förening med många duktiga simmare och ledare och att det är ”fullt” i alla våra grupper 

gör ju att det blir ett spännande verksamhetsår även 2023. 

TACK till alla som hjälper till med allt som måste fixas i en ideell förening. / Styrelsen 


