
 
 

 
 

 
FLIP 

 
Välkommen FLIP, SSS egen maskot. 

 
Delfiner lever i vatten men andas 

luft. 
Dem kan:  

simma 
hoppa 

göra konster 
leka med bollar 

Dessutom lever dem i öppet vatten. 
 

Vad kan vara mer passande i en 
simidrottsförening med ambitionen 
att i framtiden ha simningens alla 5 

dicipliner. 
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VattenPosten 
SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 

Mästerskapsdags 
 

Den 30 maj till 2 juni är det USM i Simhopp i Jönköping. 
 
Den 7-9 juli är det SM i simhopp i Karlskoga 

 
Den 28 juni till 2 juli är det dags för SM/JSM/ParaSM i Malmö 

under SM-veckan. 
 

Den 10-14 juli är det SumSim i Norrköping 
 

Kom ihåg datumet! 

Avslutning 

simhopp 
26 maj 
 
Sydpoolen 

10.00-13.00 

Intensiv- 

simskola 
Vecka 26-27 
 
Anmälan och info 

på hemsidan 

Summer Camp 
och Sommarhopp 
Vecka 25, 26, 27 
 

Anmälan och info på 
hemsidan 

 

Nicki mot VM 
 

Nicola St Clair Maitland är kvalad på alla sina sträckor inför 
VM i London senare i sommar. Siktet är inställt på att ta 

kvalet till Paralympics i Tokyo 2020. 



 

Ordförande har ordet 
 
Hej alla simidrottare! 
 

Äntligen har vi ett nytt nummer av Vattenposten att läsa. Det är också första gången vår nya kompis 
Flip får vara med i vår tidning. 

 
Jag vill gratulera alla anställda, ledare och idrottare som tränar och tävlar för vår förening till alla fina 

resultat och den anda vi har i SSS. Vi har haft ett fint 2018 både vad gäller idrottsliga och ekonomiska 
resultat. 
 

Simmargårdens verksamhet är väldigt uppskattad och arbetet som utförs är viktigt för SSS och för våra 
ungdomar. SSS vision och önskan är att vi ska kunna integrera Simmargårdens verksamhet i den nya 

simidrottsanläggningen när den står klar i framtiden. 

 

Nu har kommunen tillsatt en förstudie för ny simidrottsanläggning och det är ett spännande arbete där 
SSS är en aktiv deltagare. SSS bidrar med stor erfarenhet inom simidrotten och vad som krävs för att en 

simidrottsanläggning ska fungera för att bedriva utbildning och tävling. SSS önskan är att anläggningen 
ska fungera och vara godkänd av internationella simförbundet för att kunna hålla minst nationella, 
men helst internationella mästerskapstävlingar inom alla simidrottsgrenar. 

 
Det vi ser framöver är en viss osäkerhet med anläggningen vi har till vårt förfogande för träning och vi 

jobbar nu upp en ekonomisk buffert för att kunna ta hand om eventuella extrautgifter för att kunna 
upprätthålla viss träning ifall det skulle bli oväntade stängningar av bassänger. 

 
I styrelsen och verksamheten fortsätter vi att utveckla föreningen genom våra strategiska områden som 
är följande:medlemmar, organisation, ledarskap, varumärke och marknadsföring och ny 

simidrottsanläggning. Det är ett viktigt arbete som utförs i dessa grupper. Alla kan bidra med sina 
kunskaper och erfarenheter. Om du som medlem vill bidra i någon strategigrupp så är du välkommen 

att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. 
 

Ordförande 
Johan Cyréus 
 

 

 Nya styrelsen 
 

Den 24 april hade vi vårt årsmöte  
och en ny styrelse valdes in. 

 
Ordförande:  Johan Cyréus 
Sekreterare: Anna Flink 

Kassör: Magnus Bornevi 
Ledamot: ZsuZsa Martinez 

Ledamot: Annica Lööw 
Ledamot: Fernando Huerta 

Ledamot: Ulf Hedin 
Suppleant: Jan Blomgren 
Suppleant: Ludwig hareskog 

 
Valberedning 

Frank Seeliger och Ronny Oltner 



 

Idrott och studier 
 
Södertälje Idrotts Akademi har nu verkat ett par år 
och vi jobbar med nya frågor kring framtida 

kombinationer av idrott och studier.  
SIA är en samverkan mellan SSS, SSK, SBBK, 

Rosenborgseneheten, Tälje/Torekäll och Vackstanäs 
samt utbildningskontoret. 
 

 

 

Rosenborgskolan blir centrum för idrottsklasserna redan från årskurs 4, men framför allt högstadiet 

från årskurs 7. Vårt redan etablerade samarbete på gymnasienivå, Täljegymnasiet, Torekällgymnasiet, 
och Vackstanäs fortsätter. 
 

Under 2018 har Södertälje Elitidrottsallians skapats där elitidrotten får sina frågor uppmärksammade.  
 

Samarbetet är mellan alla större elitföreningar i Södertälje inom simidrott, hockey, fotboll, basket. 

Välkommen FLIP 
 

Södertälje Simsällskap äger rättigheterna till FLIP som är Varumärkesskyddad i vårt namn. 
 

Flip kommer dyka upp och synas i olika sammanhang i föreningen. 
 
Välkommen! 



 
 Simmargården 

 

Den här terminen har vi fortsatt med våra olika aktiviteter på och utanför Simmargården tex skapade, 

yoga och träning på Friskis och Svettis. Under Jul- och Sportlovet spelade vi tex Bowling, åkte 

skridskor i Scaniarinken, hade träning och SPA (ansiktsmask och fotbad). Vi hade också klassikern 

utmaningen, vi cyklade och gick i omgångar i fyra timmar.  

 

Under terminen har vi fortsatt med Projektet Special Olympics klassikern. Vi har nu tillsammans 

simmat 18 Vansbrolopp, cyklat fyra Vätternrundor, skidat sex Vasalopp och gått/joggat 22 Lidingölopp 

och vi kommer att hålla på till mitten av maj. 

På kommunens kulturfestival ”Kul för dej å mej” med temat Hälsa har vi varit med och haft en 

fotoutställning ang Klassikern på Nova, Biblioteket.  

 

Vi håller nu på att planera sommarens alla aktiviteter. Vi i personalgruppen driver också små projekt 

Klassikern, Mindfulness, Rörelse och motion för alla.  

 

 

Lägerverksamhet 

På sportlovet var vi på två läger, ett till Borlänge (två dygn) och ett till Stockholm (ett dygn).  

På Borlänge lägret var vi i Romme Alpin och prövade på slalomåkning. De var fler av ungdomarna 

som aldrig hade stått på ett par skidor. Alla tyckte att det var roligt och det blev ett höjdarläger.  

På Stockholms lägret var vi på Tele2Arena, spelade Bowling och tittade på en ishockeymatch. Ett 

mycket uppskattat läger där det också var fler som aldrig hade varit på en match på Hovet.  

 

 

 

 

Är du intresserad av att läsa mer eller titta på bilder från verksamheten så finns det på hemsidan 

http://www.sss.se/start/?ID=210595  

 

 

Vet du/känner du någon som är intresserad att börja hos oss (Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

(9:7§ LSS), ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd kan de ta kontakt 

med oss så berättar vi mer hur det går till att söka en plats på Simmargården. simmargarden@sss.se 

eller 08-550 309 25 

 

http://www.sss.se/start/?ID=210595
mailto:simmargarden@sss.se




 

Hur kan du bidra till SSS? 
 
Det finns flera sätt att bidra till föreningslivet och SSS specifikt. Självklart behövs alla frivilliga 
insatser, alla ledaruppdrag, styrelseuppdrag och alla andra insatser som inte kostar mer än din tid. 

Ta kontakt med ledare på plats eller titta in på hemsidan för att ta kontakt med någon i styrelsen 
och kom med dina idéer till oss. 

 
Att bedriva idrottsverksamhet kostar pengar och alla som jobbar inom föreningen har alltid en 

tanke och strävan att hålla nere kursavgifterna för alla medlemmar, oavsett vilken nivå man är på 
i föreningen. 
 

Ett enkelt sätt att hålla nere kostnader är att all administration hålls ner till ett minimum och här 
kommer alla medlemmars insats till hjälp. Betala in kurs- och medlemsavgifter i utsatt tid och 

meddela oss om du inte vill fortsätta i verksamheten, då slipper vi jaga obetalda kursavgifter och 
fundera på hur många som ska gå i respektive grupp inför nästa kursstart. 

 
Ett annat enkelt sätt är att du bidrar ekonomiskt till föreningen utan att du behöver anstränga dig. 
Södertälje Simsällskap finns som föreningsalternativ att hjälpa när du spelar Bingolotto.  

Vi finns med som alternativ på Svenska Spel och deras satsning Gräsroten (klicka på länken på 

hemsidan). 

 
Du kan även bli stödmedlem till föreningen genom att teckna medlemskap för 200 kr. 

 
Ta kontakt med sportkontoret på info@sss.se. 

Scania fördjupar samarbetet 
 

Scania har valt att fördjupa samarbetet med SSS och är numera vår huvudsponsor.  

Scania är ett välkänt varumärke och synonymt med Södertälje.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tack för ert stöd! 



Terminsavslutning simhopp 
SÖNDAGEN DEN 26 MAJ 2019 

Hoppverksamheten inbjuder härmed alla deltagare i verksamheten till avslutning för vårterminen.  

 

Program: 

10.00-13.00 Fri hoppning, lek, märkestagning och tävlingar.  

 
Terminsavslutningen ersätter den ordinarie träningen denna dag.  

De övriga träningarna v. 21 genomförs som vanligt.  

 

Märkestagning 
Simhoppsmärkena kan man ta när som helst under avslutningen – vänd er till en tränare så får ni 

hjälp! 

Plumsarmärket avser 10 övningar från kanten.  

Hoppmärken  Järn – dyka från 1m  
Brons – hoppa från 3m  
Silver – hoppa från 5m (ej möjlig) 

Guld – dyka från 3m 

Hoppmärket silver går inte att ta i Sydpoolen men det går att köpa märket hos oss om man klarar 

det i annan anläggning. 

 
In- och utpassering sker som vanligt via Sydpoolens huvudentré. Man väljer själv hur länge man 

deltar på avslutningen mellan klockan 10.00 och 13.00. Ingen föranmälan krävs. 
 
Kontakta Peter om ni har frågor: simhopp@sss.se eller tfn 070-380 78 38 

Sommartider 
I år kör simningen Summer Camp och simhoppningen Sommarhopp veckorna 25, 26, 27 

 

Gå 1 vecka, 2 veckor eller alla 3 och ha kul med dina träningskompisar innan familjen åker på 
semester. 

 
All info och hur du anmäler finns på hemsidan! 

Intensivsimskola vecka 26-27 
Förbättra simkunskaperna ytterligare i vår intensivsimskola hos SSS! 

Genom att simma intensivt under en kort period ger ni era barn de bästa förutsättningarna inför 

sommarens alla bad.  

Södertälje simsällskap erbjuder intensivsimskola mån-fre under två veckors tid, totalt 10 tillfällen. 

All info och hur du anmäler finns på hemsidan!  

sss.se 

mailto:simhopp@sss.se


 

 

 

Välkommen tillbaka hösten 2019 

 
Nya kurser i simhopp startar vecka 34 

Nya kurser i simning startar vecka 36 

 

Anmäl dig redan idag för att garantera plats 

 

 

 

 
 

 

 

 
Vi samarbetar med Södertälje Simsällskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vill du också samarbeta med SSS  

ta kontakt med klubbchef Andreas Jonerholm 
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