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 Detta år i Withalaskolan restaurang 

Ingång på baksidan av skolan 

 

Prisutdelningar, årsmötesförhandlingar, fika 

ALLA Medlemmar – Välkomna 

Hvetlanda simsällskap 2021.  

Hvss är en ”liten” men stor och duktig förening i Vetlanda. Vi är en förening med ca 180 medlemmar. 

Under året har vi haft 483 sammankomster (en minskning med 105) i fem olika träningsgrupper.  

Vi har även tre grupper i gång för vuxna medlemmar. Där har vi nu en grupp som vill jobba under 

namnet -Mastersgrupp, att vilja och våga träna lite hårdare och tävla i Open water tävlingar. 

Allt verksamhet hålls ihop av åtta tränare och tre motionsledare. Detta då i Vetlanda Badhus och 

Myresjö simhall. 

Ett annorlunda simmar år för vår förening, då vi har varit starkt påverkade av ”Corona pandemin”. 

Vi har kunnat behålla alla våra deltagare i grupperna vilket har känts viktigt. Under vissa tider så har 

det varit helt inställda träningar, men oftast mindre justeringar i träningstider så att alla har fått 

träna. 

Den stora förändringen under pandemin har ju varit att inte få åka ut och tävla och även träffa andra 

simklubbar på tex. helgläger. 

Vi har deltagit vid bara åtta simtävlingar runt om i landet, men även arrangerat fem egna 

klubbtävlingar, även tre extra mindre temporärtävlingar har körts, att man har fått tävla på 

träningstid på hemmaplan. 

Vår A-B grupp fick chansen att deltaga vid en stortävling i Helsingborg i oktober, vi hade där med sex 

simmare – kul och nyttigt att vara på plats. 

Till Sumsim Riks i Stockholm så hade Linnea Haraldsson kvalat in på 50 frisim, gjorde där fina 27.11 

och blev då 10: a. Vid junior- o. senior DM hade vi med Alma o Selma Glamocanin, Linnea Haraldsson, 

Ida Henrysson och Frida Blomqvist. 

Vi kunde i alla fall köra ett mindre traditionellt sommarläger, detta år i Värnamo. Där deltog 16 

Simmare under fredag-söndag. 

Linnea Haraldsson kommer att prisas på årsmötet som Hvss bästa tjej, då för prestationen 27.11 på 

50 frisim. Föreningens bästa kille är Henry Alsäter med tiden 36.68 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 2022. 

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

TACK tränare, ledare för allt ert fina jobb.   / Styrelsen 


