
 

Facebook & Twitter 
 

För att snabbast få reda på det 

senaste i föreningen, följ oss på 

facebook.com/SodertaljeSimsallskap 

och twitter @SodertaljeSS. 

 

Här hittar du de senaste nyheterna 

som rapporteras direkt ute på plats. 

 

För mer information om föreningen 

och våra verksamheter besöker du 

enklast sss.se. 
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VattenPosten 
SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 

2014 
Ett bra simidrottsår för SSS 

 
2014 har varit ett framgångsrikt år idrottsligt för Södertälje 
Simsällskap och avslutades på bästa möjliga sätt. 
 
Under SM/JSM i Stockholm tog Alida Ramdén 2 st JSM-
brons. 100m fjärilsim och 100m medley, vilket också gav en 
uttagning till NJM i Upplands Väsby i december. Väl på NJM 
simmade Alida hem guld i både 4x100m och 4x200m frisim. 
 
Någon vecka senare var det Sum-Sim:arnas tur i Helsingborg. 
Flera medaljer och ett nytt Sum-Sim rekord av Björn Seeliger 
på 200m ryggsim. 

Kom ihåg datumet! 

Avslutning 
simhopp 
24 maj 
 
Sydpoolen 
9.30-12.30 

Årsfirande 
16 juni 
 
Brännboll på 
Eklundsnäs 
start kl. 18.00 

Summer Camp 
Vecka 25, 26, 27 
 
Anmälan och info på 
hemsidan 

2015 
Nya möjligheter för SSS 

 
Äntligen står dem där – de nya sviktarna. 



Tack Anders! 
 
Anders Bladh har under många år varit engagerad i vår förening.  

1978 började han som simmare och från 1990 har han dedikerad 

arbetat som tränare. Framgångarna har varit många. Anders har nu 

valt att, av personliga skäl, kliva av som chefstränare inom föreningen 

för att prova nya utmaningar.Vi tackar såklart för de många år som 

varit och önskar Anders all lycka i framtiden!  

Idrott och studier 
 
Södertälje Kommun håller på och samordnar och 
skapar möjligheter för idrottande ungdomar genom 
Södertälje Idrotts Akademi. SSS är med i projekten 
som nu skapas för att ge våra simmare möjligheter 
att kombinera idrottandet med skolan.  

Rosenborgskolan blir centrum för idrottsklasserna redan från årskurs 4, men framför allt högstadiet 
från årskurs 7. Vårt redan etablerade samarbete på gymnasienivå, Täljegymnasiet och 
Torekällgymnasiet, fortsätter och från höstterminen 2015 finns det en Högskolekurs på Campus Telge 
med ”Det flerdimensionella tränarskapet” som omfattar 7,5 högskolepoäng. 
 

Vinko till EM & VM 
Efter ytterligare ett SM-guld och ett bra genomfört 
SM i Jönköping kommer Vinko tävla EM i 
Rostock 9-14 juni och sedan VM i Kazan 27 juli – 
2 augusti. 
 

STORT GRATTIS 



 Livet på andra sidan Atlanten 

 
Tjenare nu har jag äntligen tagit mig lite tid till att skriva lite om hur allt är :)  
Jag pluggar och simmar för University of Lindenwood Belleville, det ligger i staden Belleville långt ner i 
staten Illinois, det kallas även "The Mid-West" vet inte riktigt varför men man kan inte argumentera med 
amerikanarna så mycket...  
 
Skolan är skön och klasskamraterna också, men dem flesta jag umgås med är simmarna. Jag är en av 
dem snabbaste här. Eftersom vi är ett första års program så har jag också lyckats knipa till mig ett 
skolrekord på 400 medley på vår National Championship med en tid på 4:11.85. Vi simmade även lag på 
4x200 där vi kom 5:a totalt. Jag hade andra snabbaste tiden inom vårt lag, såklart så är jag inte nöjd där, 
snabbare kommer det gå! 
 
I vårat team är det ca 27 personer men det ökas på snabbt eftersom rekryteringen går ganska snabbt med 
många amerikanare, faktiskt så är vi ganska många internationella simmare i laget. 4 tyskar, 1 från 
Kazakstan och 1 från Lettland, alla är killar och dem är alla hyggligt snabba men den snabbaste är nog 
den största tysken Lucas.  
 
Jag har välkomnats in i laget mycket bra och allt börjar rulla på nu men såklart så längtar jag hem till den 
svenska maten... Maten i vår cafeteria är typisk amerikansk med pommes och hamburgare varje dag och 
ca 3 st varma rätter till varje lunch och middag. Det är mycket billigt att åka någonstans och äta på 
kvällarna så man går ju inte hungrig det är bara att maten är så fet och slabbig, lever ju inte upp till den 
svenska standarden...  
 
Träningarna är ofta hårda men Coach Mandy är rättvis men inte så ofta... Många yards per pass och 
landträningar därpå, då ingår styrka, kardio, löpträning och teambuildingträning. Eftersom skolan är 
relativt ny med simning finns ingen pool på campus utan den finns ca 10min med bil härifrån men det 
går bra ändå. Nu börjar det närma sig sommar här så vi kommer förhoppningsvis att träna utomhus de 
sista veckorna. Snokade lite med Coachen och hennes mål är att vi ska vara minst 60 personer i laget för 
att ha en bra bas, känns som extremt många men det är hennes beslut.  
 
Hoppas allt är bra med ALLA simmare där hemma! 
 
MVH Theodor Hansson Svensk SSSare i US 
 



 

Nya styrelsen i arbete 
 
Den 25 mars hade vi vårt årsmöte och en ny styrelse valdes in. 
 
Ordförande:  Su Oltner 
Sekreterare: Teresa Garheden 
Kassör: Filip Paradzik 
Ledamot: Johan Cyréus 
Ledamot: Helena Sundstrand 
Ledamot: Saga Stille 
Ledamot: Frank Seeliger 
Suppleant: Terese Gimsander 
Suppleant: Peter Andersson 
 
Valberedning 
Marcus Nordin och Alexander Kesenci 

Terminsavslutning simhopp 
SÖNDAGEN DEN 24 MAJ 2015 

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

09.30-12.30 Fri hoppning, lek, märkestagning, tävlingar, och äventyrsbad.  

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 

Svensk simhoppslinjemärken omfattar land och vattenövningar, totalt 100st fördelat på 10 
märken.  

 
In- och utpassering sker som vanligt via Sydpoolens huvudentré. Man väljer själv hur länge man 
deltar på avslutningen mellan klockan 9.30 och 12.30. Ingen föranmälan krävs. 
Kontakta Peter om ni har frågor: simhopp@sss.se eller tfn 070-380 78 38. 

Märken 
Plumsardiplom  gratis 
Plumsarmärke  30 kr 
Järn-Guld-märke   30 kr 
Svensk Simhoppslinje 50 kr 



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 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). 
Via sponsorhuset kan du göra dina vardagliga inköp till lägre kostnad via nätet och samtidigt ge en 
kickback till föreningen, utan att du behöver göra något (klicka på länken från hemsidan). 
 
Du kan även bli stödmedlem till föreningen genom att teckna medlemskap för 200 kr eller 
familjemdelamskap för 400 kr. Ta kontakt med kansliet på kansli@sss.se. 

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

 
Gå en 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 

MAJ - JUNI - JULI 
 

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 under mån, tis, ons, 

tor och lör under två veckors tid, totalt 9 tillfällen. 

Period 1 är vecka 22-23 | Period 2 vecka 24-25 | Period 3 vecka 26-27 

 

All info och hur du anmäler finns på hemsidan! 

 



 

 

 

Välkommen till hösten 2015 
 

Nya kurser startar vecka 35 
 

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 eller sponsringsansvarig Frank Seeliger 
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