
  

 

 

 

 

BABYSIM 
Vi har under till hösten utökat  

 
verksamheten med att ha både  

 
familjesim och babysim! 

 
Anmälan gör du via hemsidan 

 
eller kansli@sss.se 

 

Planeringen för perioden  
2017-2020 är igångsatt och nya 
områden ska täckas in samtidigt 

som tidigare ska fortsätta att  
utvecklas. 

När vi pratar olympiad och 
planering pratar vi hela föreningen, 
inte bara den yttersta eliten inom 

simning och simhopp. Hur ska 
nästa olympiad se ut för simskolan 

och simmargården är minst lika 
viktigt! 
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Nästa olympiad! 

Äntligen höst! 
Uppstarten är klar för alla grupper från de minsta 
deltagarna i babysim upp till mastersgruppen.  
 
Bassängerna kokar av aktivitet och det är full fart både på 
land och i luften. Vi är en aktiv och livfull förening med 
kraft och energi för at möta framtiden.  
 
Höstens första Utmanare är genomförd. Några utmanar 
sig för första gången, andra börjar få rutin på tävlandet. 
 
Om bara en vecka är det JDM/DM sedan följer SumSim 
Region och sedan kommer mästerskapen på rad. 
 
 

Kom ihåg datumet! 

 
 

 

Medborgardagen 

15 oktober 

Välkommen till 
stadshuset i 
Södertälje. 
 
 

Klubbmästerskap 

10 december 

Simning på 

förmiddagen. 

Simhopp på 

eftermiddagen. 

 

 
 

Swim/Dive of Hope 
10 december – simhopp 
14 december – simning    

 

 
 
 



  

SumSim i Linköping 
SSS slutade på 21:a plats i klubbstriden. Ett starkt gäng som saknade 
topp 3 simmarna Emma Sundstrand, Erik Brandt och Björn Seeliger 
som var med på EJM. 
Silver på 100m fjärilsim för Filippa Malmström. 
Brons på 400m frisim för Carolina Jonsson. 
Brons i äldsta lagkappen på 4x100m frisim (Carolina Jonsson, Tina 
Huslid, Filippa Malmström, Hilma Ramdén). 

EJM 
Fina simningar av Emma Sundstrand, Björn Seeliger och Erik Brandt. 
Personbästa när det gäller som mest. 

JSM/SM 
SM-veckan i Norrköping blev ett fint avslut på sommaren. 
15:e plats bland juniorerna och 27:e plats bland seniorerna. 
Silver på 100m frisim och brons på 200m medley för Alida Ramdén. 
 

Den härliga sommaren! 
 

Rio, Brasilien 
Två av klubbens profiler fick under sommaren uppleva den absolut bästa simhoppningen och 
parasimningen under de Olympiska och Paralympiska spel som gick i Rio i augusti resp. 
september. 
 
Peter Axtelius tjänstgjorde för FINA som domare på simhoppningen under de Olympiska 
spelen.  
Andreas Jonerholm lyckades som förbundskapten via Parasportförbundet och Sveriges 
Paralympiska Kommitté att leda parasimlandslaget till 5 medaljer.  
 
Deras erfarenheter, upplevelser och nya idéer förankras på olika områden i föreningen. 



   

Öppet i shopen! 
 

Torsdag 13/10 kl. 17-19 
 

Torsdag 27/10 kl. 17-19 
 

Torsdag 10/11 kl. 17-19 
 

Tisdag 15/11 kl. 17-19.30 i samband med Utmanaren 4 
 

Lördag 26/11 kl. 07.30-19.00 i samband med Höstsimiaden 
 

Söndag 27/11 kl. 07.30-19.00 i samband med Höstsimiaden 
 

Lördag 10/12 kl 7.30-12.00 i samband med KM 
 
 

Övriga tider går det bra att fråga ansvarig ledare på plats om denne har 
tid att göra direktförsäljning i badet. 

 
Besök www.sss.se och beställ dina julklappar nu!  

Webshopen har alltid öppet! 

 

SSS 7:a på Masters SM I Helsingborg 

Södertälje Simsällskap kom på en 7:e plats under Masters SM i Helsingborg i Maj. 

 
 

Ny simhall? 
I Länstidningen och på webben och det även på det politiska planet har 

Sydpoolen och framtida simhall kommit upp allt oftare. 

SSS är med i diskussionerna kring framtidens simidrottsarena som vi 

hoppas ska kunna innehålla alla 5 disciplinerna (simning, simhopp, 

vattenpolo, konstsim och öppet vatten). 

 

 
 

Galakväll med SSS 

Den 14 januari 2017 kan ni göra plats i er kalender 
för årets stora simidrottsgala i Södertälje Simsällskap. 
 
Under denna nya kväll hyllar vi idrottsåret 2016 i  
SSS med priser! 

Styrelsen i Södertälje Simsällskap 



  
Nytt avtal med Scania klart 
Scania väljer att fördjupa sitt samarbete med 

föreningen och kommer bland annat dyka upp 

på våra badmössor framöver. 

 

 
 

Glada deltagare på Scaniamilen 
från JSM/SM-gruppen 

Projekt – Bårsta IP 
Målet gemensamt med Kommunen var att 

projektet skulle nå 60 individer under 

sommarens projektperiod. Det krossades då vi 

nådde ut till 176 personer med vårt 

bassängprojekt för att öka simkunnigheten i 

Södertälje. 

Tack alla inblandade för er insats! 

 

 
 

Swim of Hope - simning i kampen för livet 

Swim of Hope är eventet där varje tillryggalagd meter i bassängen gör skillnad! 

Landets simmare samlar sponsorer vilka bidrar med ett valfritt belopp för varje 

meter deltagarna lyckas simma under en timme. Även simhoppklubbar är med och 

deltar där sponsorer istället bidrar med ett valfritt belopp för varje poäng 

simhopparen samlar på sig.  

Evenemanget har till syfte att samla in pengar till Barncancerfonden och de 

medverkande klubbarna och genomförs under september till december 2016. 

Alla insamlade medel i Swim of Hope delas lika mellan Barncancerfonden och de 

medverkande simklubbarna. 

 

Dive of Hope i samband med KM i simhopp den 10 december 

Swim of Hope i samband med träning den 14 december 

Boka in dina sponsorer redan idag! 

 
 



 

  

Höstlov! 

Då simverksamheten startade 1 vecka senare än först planerat kommer vi köra som vanligt 
under vecka 44. D.v.s. inget höstlov från simningen denna termin. 
 
Simhopparna erbjuds höstlovsträning i samband med vecka 44. Håll koll på hemsidan! 

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 

Actic erbjuder alla SSS-föräldrar att träna på de 2 anläggningarna i Södertälje + 70 till i 
landet till ett förmånligt erbjudande 
 
Läs bifogat infobrev och ta med till Sydpoolens kassa för tecknande av årskort hos actic 

FÖRÄLDER 



 

Vill du också samarbeta med SSS 
ta kontakt med klubbchef Andreas Jonerholm eller sponsringsansvarig Anna Flink 
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Vi samarbetar med Södertälje Simsällskap 

Kom och var med 2017 
 

Nya kurser startar vecka 3 
 

Håll utkik på hemsidan 
 
 
 
 

Satsa och var med på Masters SM I Eskilstuna i mars! 

dcscsdc 

 


