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Snart är vi tillbaka från en välförtjänt 
semester, där jag hoppas att ni fått 
laddat era batterier och kunnat ägna er 

åt lite reflektion. När jag reflekterat 
över våren så är det en häpnadsväckande 
väg vi har rest på.  
En väg som varit allt annat än lätt. Vi 
gick in i året med en stundande 
pandemi. 
En pandemi som vi lärt oss leva med, 

som vi anpassat både vårt privata liv till 
och vår verksamhet. 
Vi levde helt enkelt i det "nya" 
"normala", men inte i det önskade 
normala. 
Men så kom lättnaderna att fler fick 
komma tillbaka till träningen, 
vaccinationerna kom i gång. Det tändes 

en låga långt där borta i tunneln om en 
sommar/höst som skulle likna det som 
finns i våra minnen. 
Ett liv där vi fick umgås med vår familj 
och vänner, där vi på arbetet kunde 
planera verksamheten. 

När vi precis var redo att starta så kom 
nästa dråpslag, det har brunnit på 
vattnets hus och nästan allt arbete måste 
göras om *igen*. 
Nya planer måste göras upp, personal 
måste bokas om. Frågorna var i början 
många och svaren få. 

Men, ni har alla visat prov på hur bra 
man kan göra saker om man jobbar 
tillsammans som en grupp. 
För det är så vi ser det utifrån. Under 
våren har ni visat att ni vuxit samman 
och kan jobba som ett team. 
Ett team som stöttar och hjälper 
varandra när det behövs.  

Ett team som förstår vikten av att vara 
flexibla i denna kaotiska värld. 
Ett team som har mobiliserat en 
förmåga att kunna ta snabba beslut som 
grundar sig i våra värderingar. 
Ett team som jobbar tillsammans. 
Ett team som kan klara allt. 

Nu blickar vi fram emot hösten. 

En höst som är minst sagt osäker då vi 
inte vet var vi får bedriva vår 
verksamhet. 
Men vi får hoppas att vi har återgått till 
er mer öppet samhälle och utan 
restriktioner. 
Oavsett vad som händer så kommer vi 

att stå starka 
Som avslutande ord vill jag bara skriva  
TACK för allt ni gjort 
 
// Kristian med styrelse 
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Simskola/Baby/minisim 
 

Oj vilken vår vi har bakom oss. 
En mix av pandemi, brand, 

bassängbyten och anpassning av 

verksamheten. Det har krävts, 

och skett, ett gott samarbete 

med kommun, privata aktörer 

och inte minst er vårdnadshavare 

och deltagare.  

Ett samarbete som resulterat i 

utvecklade simkunskaper hos så 

många barn, trots rådande 

omständigheter.  

”Det som inte tar kål på oss, det gör 

oss starkare och med ert stöd är det 

precis vad vi känner; 

STYRKA och VILJA att fortsätta 

utveckla kunskaper som 

är livsviktiga.”  

  

             

Händer Just Nu……     
 

Sommarsimskolan är i full gång 

och aldrig tidigare har vi haft så 

många anmälda simmare under 

denna period.  

Vi bedriver undervisning på tre 

olika anläggningar, vilket fungerar 

tack vare våra mycket engagerade 

ledare.  

Men också för att ni som följer 

med barnen följer de 

tillvägagångssätt och restriktioner 

vi går ut med.  

Förfrågningar kring privatlektioner 

ha ökat. Kontakta oss via 

Simskolan@simess.com, så hjälper 

vi dig att skräddarsy ett 

upplägg för utveckling av 

vattentrygghet, simkunskaper och 

simteknik.  

 

 

 

Några av oss går på semester och 

kansliet kommer besvara vår mejl 

sporadiskt,  

Samtidigt står höstens simskola på 

andra sidan knuten och vi är i full gång 

att koordinera, bygga upp och utbilda 

för höstens lektioner. Bokningen 

ligger uppe på vår hemsida 

där ni även finner mer 

information. Varmt Välkomna att 

säkra er plats! 

För våra minsta simmare har det också 

varit sommaraktiviteter. Även i 

våra mini-& babysimsgrupper blickar 

vi framåt!  

Bokningar för hösten ligger öppna och 

vi ser fram emot att tillsammans öka 

vattentryggheten hos de minsta. 
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TÄVLINGSVERKSAMHETEN 

 

  

Under slutet av maj och början av juni kunde våra 
tävlingssimmare äntligen börja tävla igen utanför klubbens 
anda. 
Vi har deltagit i två Corona anpassande tävlingar. Hörby swim 
meet och Citadellsimmet. 
Dessa tävlingar bjöd på överraskande bra resultat. 
Allt ifrån nya personliga rekord eller första simtävlingen. 
Vi gratulerar även följande simmare som lyckades simma hem 
ett kval till sum-sim (ungdoms-sm) för detta år men även 
inför 2022. 
Emmie Andersson, Joel Nilsson, Tilda Stenmark och Emil 
Flodmark. 
Innan vi går på avslut har vi två tävlingar kvar för denna 
säsong 
LH Games/ Riksmästerskapen 
Riksmästerskapen är för de yngre som skulle ha simmat sum-
sim men pga. Corona restriktioner blir det svårt arrangera för 
dessa. Riksmästerskapen är i åldrarna födda 06–08 efter 
avslutat tävling sammanställt en resultatlista från hela landet 
och sedan koras placeringarna. Själva LH Games är en vanlig 
tävling för a till d grupperna. 
Sum Sim Äldre 01-04 Kungsbacka 15-18 juli. 
pga. av det inte blev något sum sim förra året har förbundet 
med arrangörs klubb lyckas få ihop ett mästerskap för dessa 
åldrar. 
Vi hade två deltagare med på detta mästerskap Emmie 
Andersson och Joel Nilsson, båda med fina simningar. Våra 
tävlingsgrupper (A-D) kommer att ha uppstartsläger i 
Ljungbyhed v 32. Det är 37 simmare anmälda så det kommer 
bli härliga dagar! 
I september är Emil Thall tillbaka efter sin föräldraledighet 
och Vi tackar Emil Fritz för att hans tid som Emils vikarie och 
önskar honom lycka till med sin föräldraledighet. 
Ha det Gött/ Coacherna 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Skräpfritt Ängelholm 

Här kommer bara en liten påminnelse inför Skräpfritt Ängelholm, som går av stapeln söndagen den 15 augusti kl. 12.45-15.00. 
  
Upplägget i korta drag; 
Varje förening deltar med 20–30 skräpplockare 
Vi möts i olika grupper på Hälsotorget för utdelning av T-shirtar till de som inte har, påsar, handskar och kartor kl. 12.45 (Har 
man kvar sin T-shirt från tidigare år vill vi gärna att man använder den för miljöns skull, grön eller gul!) 
Skräpplockning i grupper kl. 13.00-14.30 

Återsamling på Hälsotorget för fika och dokumentation 14.30-15.00 Kallelse kommer att skickas i Sportadmin, men boka dagen 
redan nu 
  
Tack för att ni hjälper till att göra Ängelholm Skräpfritt! 
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