
  

 

 

 

Vårterminen 2017 

Platser finns i både simning och 
simhopp! 

 
Välkomna till en ny termin i SSS 

 
Anmälan gör du via hemsidan 

 
eller kansli@sss.se 

 

 

Swim Of Hope 
Vi skickar 12.918 kr till 

Barncancerfonden genom 
sponsrhopp och sponsorsim.  

 
Tack alla ni som medverkat kring 

detta! 

 

VattenPosten 
Nr 4 

SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 

D E C E M B E R  2 0 1 6  

NJM GULD till ERIK! 
 

Kom ihåg datumet! 

 
 

 

Årsmöte 

29 mars  
Ha koll på 
hemsidan vart och 
vilken tid årsmötet 
äger rum. 

 
 

 

Galakväll 

14 januari 

2016 års 
framgångar och 
prestationer ska 
firas och alla är 
bjudna. 
 
 

Kringelsim 

18-19 februari 

Vi arrangerar 
Kringelsim och 
det kan vara ont 
om parkering 
dessa dagar. 
 
 

Björn Seeliger - dubbla juniorrekord! 
 

Under JSM/SM i 
Eriksdalsbadet i november 
satte Björn Seeliger 2 st nya 
junior-rekord. På 50m 
ryggsim slog han Sebastian 
Holmbergs rekord och på 
50m frisim slog han Stefan 
Nystrands gamla rekord. 
 
Stort grattis! 

Under NJM/NM slog Erik 
Brandt till på 100m frisim 

och fick med sig guldet hem. 
 

Grattis! 



 

  

Välkomna till en magisk kväll i 

Sydpoolen  

 
Lördagen den 14 januari 2017 , kl.18-21 

 

Information 
 

Festlig klädsel! 
 

Det bjuds på buffé och alkoholfria drycker.  
 

Vi kommer uppmärksamma och dela ut olika priser för 
prestationer under året som varit 

 

Sen blir det discobad och discohopp för hela familjen! 
 

12 år och simkunnig gäller för alla deltagare eller med 
vuxet sällskap som tar ansvar 

 

Anmälan 
evenemang@sss.se  

senast den 8/1 2017 

Varmt välkomna till Årets Galakväll  

med  

Södertälje Simsällskap 



 

  

Klubbmästare 2016 
 

Simning 
Hampus Ny  Sofi Cyréus 
Ludwig Hareskog Alida Ramdén 
Robert Hellberg Tina Huslid 
Casper Runfjäll Emma Sundstrand 
Erik Lööw  Carolina Jonsson 
Johan Thormé Rova Filippa Malmström 
Arvid Engqvist  Vilma Lindberg 
Valentino Vrbanus Emilia Teglöf 
Felix Tetli  Moa Berg 
Philip Welin-Berger Melissa Klintengren 
Guillermo Illanes Erica Christensen Weistrand 
Axel Bystedt  Vendela Lundqvist 
Theodor Hansson Isabel Teglöf 
Theo Oerther  Alice Englund 
Jacob Lange  Clara Teljstedt 
Sebastian Soume Alexandra Engsoo 
Per Norstroem Nadia Welin-Berger 
Joakim Johansson Ella Sörensen 
Simon Welin-Berger  
 
Simhopp 
Linus Wallgren Flora Överby 
Oskar Norstroem Isabell Lindström 
Johan Cyréus  Tina Hammarström 
  Ellen Andersson 
  Clara Sundstrand 
  Adriana Svec 

Seriesim 

Kvar i division 2. Efter 
en mycket fin 

avslutning på årets 
seriesim är vi nu kvar i 

division 2. 

Öppet Vatten 
Var med i vår Öppet Vatten grupp (tis och 

tor morgon) och sikta mot 2017 års alla 
kommande utmaningar (SwimRun, Ö till Ö, 

Vansbro, Riddafjärdssimningen mm).  
Vi startar upp vecka 3.  

Anmäl dig till kansli@sss.se.  

Pristagare vid årets 
sammanlagda UGP. 

Carolina Jonsson F14,  
Filippa Malmström F13,  

Erik Lööw P13 

Simskola / Teknikskola 
Julavslutningar för våra små stjärnor i Simskolan 
och Teknikskolan pågår för fullt och vi vill tacka för 
en underbar och givande hösttermin. Nu ser vi fram 

emot vårterminen 2017, start vecka 3 



  

 

  

Simmargården 
 

Under höstterminen har ungdomarna haft olika aktiviteter. Vi har 

varit utanför Simmargården där några ungdomar har gått på 

simhopp och simning i Sydpoolen och några har tränat på Friskis 

och Svettis. 

 

På Simmargården har ungdomarna haft olika aktiviteter t.ex. har vi 

haft många olika rörelse och gemenskaps aktiviteter (inne och 

ute), prövat på bollaktiviteter, skapande, träning, friluftsliv och en 

massa annat.  

 

Läger på Boda Borg 

På höstlovet var vi på läger på Boda Boo i Oxelösund. Vi kämpade 

tillsammans för att lösa de kluriga uppgifterna i de olika rummen. 

Det blev många skratt och skrik, speciellt när vi fick sällskap av 

zombies. 



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 kika in på hemsidan 
för att ta kontakt med någon i styrelsen och kom med dina idéer till oss.  

 
Att bedriva idrottsverksamhet kostar 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. 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). Via sponsorhuset kan du göra dina vardagliga inköp till lägre kostnad via nätet och samtidigt ge en kickback till 
föreningen, (klicka på länken från hemsidan).  

 
Du kan även bli stödmedlem till föreningen genom att teckna medlemskap för 200 kr eller familjemedlemskap för 400 kr. Ta 

kontakt med kansliet på kansli@sss.se.  
 

Är du intresserad av att bli en av våra samarbetspartners? Ta kontakt med Andreas Jonerholm eller Anna Flink för mer info om 
hur och med vad.  
andreas@sss.se 

Tävlingshösten 2017 



 

Vi samarbetar med Södertälje Simsällskap 

Vill du också samarbeta med SSS 
ta kontakt med klubbchef Andreas Jonerholm eller sponsringsansvarig Anna Flink 
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Välkommen 2017 
 

Nya kurser i simhopp startar vecka 2 
 

Nya kurser i simning startar vecka 3 
 

Info finns på hemsidan 


