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Styrelsen har ordet 
Ja, då har vi kommit en bit in på 2020 och vilken konstig situation vi har hamnat i. Detta har påverkat vår förening en del 
men som tur är kan vi fortsätta vår verksamhet utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har satt upp. Styrelsens 
arbete kretsar mycket kring Corona-situationen och vi följer hela tiden utveckling och anpassar vår verksamhet utifrån 
detta.  
 
Vi kunde dock genomföra vårt årsmöte vilket var positivt. Det var inte lika många medlemmar på plats som det brukar vara 
och utmärkelser till simmare delades ut vid en träning. Däremot kunde vi erbjuda medlemmar att närvara via länk. Det blev 
inte så stora förändringar i styrelsens sammansättning. Anders Stokholm valde att lämna styrelsen efter många år och hans 
plats som ledamot övertogs av Magnus Sandberg. Ny suppleant i styrelsen blev Conny Hiljeborn som vi hälsar välkommen! 
Som ny vice ordförande valde styrelsen Kristian Andersen.  
 
En utmärkelse delades ut på årsmötet och det var Årets ÄSS-are, en utmärkelse 
man får om man utmärker sig lite extra i sitt engagemang för ÄSS. I år delades 
priset ut till Magnus Harrysson som gör ett fantastiskt arbete med tävlingar, 
funktionärer, Rögle parkeringen samt mycket annat.  
 
Nu ser vi fram mot sommaren och hoppas att läget kommer att ändras på ett 
positivt sätt så att vi kan återgå helt till ordinarie simverksamhet samt att få igång 
tävlingar och läger igen.  
 
Vi i styrelsen önskar er alla en härlig sommar och ta hand om varandra! 

/Ann-Charlotte Andersson 

Ordförande Ängelholms Simsällskap 
 

 

  

Medley Summer Camp 
För först gången någonsin arrangerar ÄSS Medley 
Summer Camp på härliga Vejbybadet i Ängelholm 
under v 33 (månd-fred). Vi blandar simträning med 
fysträning på land samt andra roliga aktiviteter och 
lekar.  
 
Medley Summer Camp är för våra simmare i medley-
verksamheten, men även nya medlemmar är 
välkomna.  
 
För mer information och för bokningen av plats, gå 
in på www.simess.com. Platserna är begränsade - så 
först till kvarn!!! 

 

Sommarsimskola 
Blev semestern inställd i år? Gick sommarens planer i 

kras? Misströsta inte. Nu har ni istället världens 

chans att låta era barn delta i vår populära 

sommarsimskola.  

Vi erbjuder grupper från nybörjarnivå (där man 

genom övningar och lek lär sig att vara bekväm i 

vattnet) upp till teknikgrupper (för de som vill 

finjustera sin teknik).   

Vi kommer även att arrangera Märkestagningsdagar 

om man vill ta något speciellt märke. Våra ledare 

hjälper då till att coacha under tiden man simmar. 

Bokning till 

sommarsimskolan 

görs på 

www.simess.com  

 

http://www.simess.com/
http://www.simess.com/
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Nya sätt att tävla på för våra ungdomar 

Eftersom vi i nuläget inte kan genomföra vår tävlingssäsong som 

planerat, men vill fortsätta stimulera våra aktiva till att göra den träning 

som krävs framåt, har Svenska Simförbundet skapat Sverige Simmar-

serien. Det är en träningstävling där alla på lokal nivå kan ha något att se 

fram emot i en tävling med träningskompisarna! Serien består av fem 

omgångar och första deltävlingen i Ängelholm gick av stapeln den 18 

april.  

En annan tävling (skapad av initiativtagare från tränare runt om i landet) 

som ÄSS deltagit i är Sweden Swim Cup. Där tävlar ett antal klubbar runt 

om i Sverige. Tävlingen består av tre delar; individuell (där varje simmare 

simmar in poäng till sin klubb), lagkapper (med mixade lag) och Team 

Spirit. ÄSS var första klubben ut och vi satte ribban högt! Vi fick se många 

fina simningar och bra resultat. 

Följ oss gärna på Instagram och Facebook för mer info och bilder. 

 

Vi söker ledare till höstens simskola och babysim 
Vi erbjuder ett varierat och roligt jobb i en av Ängelholms största föreningar. Att jobba som ledare i vår förening 

är ett betydelsefullt jobb som bidrar till stor samhällsnytta för våra barn och ungdomar i kommunen. Det 

innebär ett stort ansvar men ger också väldigt mycket tillbaka, som bland annat erfarenhet, glädje och 

gemenskap.  

För att arbeta som ledare hos oss krävs det att du har ett stort 

engagemang och tycker om att arbeta med barn och ungdomar. Det är 

meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba med barn (fritids, 

förskola, skola, etc.). Har du själv simmat eller jobbat inom simskola 

tidigare är det ett stort plus, men inget krav. Vi utbildar alla våra ledare. 

Minimiålder för dig som söker är 14 år (babysim 18 år). 

Vi söker även en ställföreträdande simskoleansvarig.  För att trivas i denna 

roll behöver du vara engagerad, positiv och ansvarsfull. Tjänsten är en 

timanställning på ca 20 timmar i veckan. Arbetstiden är förlagd på kvällar 

och helger och går därför utmärkt att kombinera med skola eller annat 

jobb. Minimiålder för dig som söker är 20 år. 

Simkunnighet är ett krav för alla våra anställda. Simkunnig anses den vara 

som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig 

upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg. 

Känner du att något av detta skulle passa dig? Tveka inte på att höra av dig 

till: kansliet@simess.com IDAG!!!                 

   

 

mailto:kansliet@simess.com
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                 Viktiga datum sommaren 2020:                    

• Vecka 26-31 Sommarsimskola på Vejbybadet och i Vattnets Hus  

• 27-31 juli Medley Summer Camp på Vejbybadet 

• Augusti/September utskick av ÄSS medlemsbrev nr 3, 2020 

Trevlig sommar! 

Med vänliga hälsningar, Ängelholms Simsällskap 

 

Lär känna en ÄSS:are… 

Namn: Hugo Hallberg 
Ålder: 16 år 
Koppling till ÄSS: jobbar som ledare i simskolan och simmar i ÄSS 
träningsgrupp. Har tidigare tävlingssimmat för klubben.  
 
Min favorit maträtt är: Tacos 
Bästa film/serie jag sett: Casino Royale  
Bästa simhall jag varit i: Vattnets Hus  
Om jag hade en superkraft, skulle det vara: Kunna flyga 
En person jag beundrar är: Kungen eller Arnold (min tränare i ÄSS), 
svårt att välja…  
Om jag bara fick ta med mig en person till en öde ö, då skulle jag 
ta med mig: Arnold Svarrer (min tränare i ÄSS). Han kan säkert 
fiska.  
Mitt bästa minne i ÄSS är: Alla simläger vi varit på. 
 
Jag vill lära känna: Wilmer Ingvarsson  
 

 

Visste du att detta utskick når ca 2000 unika mailmottagare? 
 

Det finns möjlighet att synas här med ditt 

företag/varumärke/tjänster/erbjudanden i samband med 

nästa medlemsbrev i april/maj. Kontakta 

kansliet@simess.com om det är av intresse. Samtidigt är 

du med och stöttar vår verksamhet.  


