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Klubbchefen har ordet

medlemsbrevet för Ängelholms
Simsällskap distribueras till
våra medlemmar och våra
sponsorer

En annorlunda start i dessa tider
Hej, Maria Skoglund heter jag och är

föreningens fina utveckling in i framtiden.

att vi respekterar och tänker på att hålla

vikarierande klubbchef för Ängelholms

Simningen är helt ny för mig och det är

avstånd i omklädningsrum, vid

Simsällskap sedan några veckor tillbaka.

väldigt stimulerande att få ta del av ny

bassängkanten och i miljöerna runt

Jag har en lång bakgrund som ledare inom

idrott tillsammans med kunnig och

omkring bassängen så att våra barn och

förenings-och näringsliv De senaste åren

engagerad personal och styrelse Jag bor i

ungdomar kan fortsätta sin träning och

har jag arbetat som klubbchef inom golf

Halmstad med man och tre vuxna barn.

simskoleverksamhet. Vi har ägnat mycket

och träning, senast som ansvarig för

Min fritid tillbringar jag gärna till häst, på

tid på kansliet för att ”Coronasäkra”

Ringenäs Golfklubb i Halmstad. Jag

gymmet, i vattnet med min kajak eller

verksamheten, så att våra barn och

brinner för all idrott men framförallt för

surfbräda (jag kan simma), eller med min

ungdomar kan fortsätta med sin idrott på

ett livslångt idrottande. Jag är oerhört

familj. Min första tid i ÄSS blev kanske

ett tryggt sätt. Det känns viktigare än

stolt och glad över att få möjligheten att

inte riktigt som jag tänkt mig, då Corona

någonsin dessa tider. Du kan läsa mer om

representera Ängelholms Simsällskap och

tyvärr tog sitt grepp om Skåne. Mycket

detta under våra respektive områden. Vi

hoppas att kunna bidra med min

fokus har självklart hamnat där. Vi kan

uppdaterar hemsidan www.simess.com

erfarenhet från andra föreningar, men

vara tacksamma som har en träningsmiljö

löpande om våra riktlinjer. Var rädda om

också min erfarenhet av att driva företag

som är så Corona trygg som man kan

er, håll avstånd och jag ser fram emot att

och organisationer. Jag ser fram emot att

önska sig. All forskning säger att viruset

få lära känna er bättre vid bassängkanten

vi tillsammans ska kunna fortsätta

inte sprids i klor Självklart är det viktigt

när dessa tider är över/Maria
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Tävlingsutskottet
Här kommer en rapport från
oss på tävlingsutskottet. Inget
är som vanligt i dessa tider, men
vi lyckades genomföra DM trots
Corona. Skånedistriktets
utsända representanter var
mycket nöjda med
arrangemanget och vi fick som
vanligt mycket beröm för våra
tävlingar. Stort tack till alla
funktionärer
När det blev dags för Sumsim
var läget annorlunda och det
blev tyvärr inställt. Vi har
investerat i utrustning för att
kunna sända större tävlingar
live, men ger oss möjligheten
även kunna använda i dessa
tider när vi inte kan ses och
tävla.
Med anledning av detta söker vi
teknikkunniga funktionärer för
bild och teknik. Är du
intresserad av detta får du
gärna kontakta oss i
tävlingsutskottet.
Så fort restriktionerna lättar
kommer vi att återuppta våra
funktionärsutbildningar. Har du
barn eller ungdom som simmar
är det ett ypperligt tillfälle att få
en ökad förståelse för
regelverket, vilket i sin tur gör
det lättare att förklara och
kommunicera med sina
tävlande barn på ett bra sätt.
Känner du att du hellre vill
hjälpa till i sekretariatet
mottages även det tacksamt.
Det är kul med tävlingar i ÄSS!
Vi ser nu fram emot Ditec, första
helgen i februari och ligger
redan i startgroparna för att få
arrangera den tävlingen på
hemmaplan
Simma Lugnt
/Tävlingskommittén

TävlingsTräningsverksamheten.
Vår tävlings-och tränings
verksamhet mår bra, vi har
roligt på träningarna och
tävlingarna. Det sistnämnda
har det tyvärr varit Lite dåligt
med under våren och
hösten, pga. Covid-19. Trots
detta, är vi många taggade
och motiverade simmare på
träningarna som peppar
varandra och sprider glädje.
Höstsäsongen är
igång, men ser i år
väldigt annorlunda
ut såklart. Det är en tuff tid
för oss alla just nu, inte minst
för våra tävlingssimmare i
ÄSS. Men vi är ett starkt
team och tillsammans ska vi
ta oss igenom det här! Vi ska
kämpa och vara redo för
tävlingar så snart de drar
igång igen.
Stort tack till er alla, som
trots omständigheterna, är på

plats under träningarna och
har roligt tillsammans.
Ha Det Gött
Coacherna i ÄSS
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SimskolaBaby/minisim
Med ett gott samarbete och
hjälp mellan föräldrar,
medlemmar och ledare har vi
kunnat genomföra en
fantastisk hösttermin där strax
över 700 barn fått möjlighet
att utveckla sin simteknik och
glädje till vatten.
Vi fortsätter i samma anda att
arbeta för att denna pågående
vintertermin för lika många
(ca 700) deltagare skall kunna
delta i sina aktiviteter på ett
tryggt och säkert sätt. Vi
tackar extra mycket er
föräldrar som bidrar till vårt
arbete att minska
smittspridningen av Covid-19
(även andra förkylningar/
influensor mm) genom att
följa våra riktlinjer och
rekommendationer så som att
bara vara en förälder per barn
i omklädningsrummen samt i

simhallen, vänta utanför
modulbassängen, vänta på
läktaren, låta barnen duscha
hemma efter lektion.
Genom ett sådant gott
samarbete kan vi tillsammans
ge oss möjligheten att
fortsatt ge våra barn
möjlighet att simma.
Vi tackar er alla för hjälpen
och er förståelse, det gläder
oss alla.
Avslutningsvis önskar jag
(Lillian Joansson) och ÄSS
ledare er en frisk och god
vinter.
Breddansvarig Lillian
Johansson

Stort Tack Till Våra
sponsorer.

Lär känna en Äss:are
Namn: Wilmer Ingvarsson

Koppling till ÄSS:
Tävlingssimmare i Agruppen
Bästa film/serie:
Avengers:Endgame
Om jag hade en superkraft:
Skulle jag kunna flyga
En person jag beundrar:
Dwayn Johnsson/Arnold
Svarrer
Mitt bästa simmarminne i
ÄSS: Mitt första sumsim
(Svenska
ungdomsmästerskapen)
Jag vill lära känna: Elias
Berg i C-gruppen

