
  

Vi Ser Ljuset i Tunneln 
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Efter över ett år med pandemi börjar det 

kännas lite hoppfullt och att ljuset i 

tunneln åtminstone blinkar till lite.  Det 

är med glädje vi ser alla våra barn och 

ungdomar i vattnet. Jag är tacksam att vi 

bor i ett land där barn och ungdomars 

träning och hälsa prioriteras. Vi har 

självklart precis som alla andra fått göra 

stora anpassningar, både i storlek av 

grupper och hur vi driver vår dagliga 

verksamhet.  Pandemin har verkligen fått 

känna kreativiteten och de snabba kasten 

på pulsen Ett tävlingstält blir 

omklädningsrum i bassängen,( tack Ditec 

för det.) Träningar ersätts av pulkaåkning 

Pandemimöten och sena kvällar för 

styrelsen.  Alla föräldrar och ledare som 

verkligen hjälpts åt. Kanske detta faktiskt 
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har fört något gott med sig också för vår 

förening när vi tittar i backspegeln.  

Föreningskänslan känns starkare! 

Belöningen för oss i ÄSS kommer när vi 

får se barnens och ungdomarnas glädje av 

att röra sig och vara tillsammans oavsett 

om det är i vattnet eller på land.  

Vi är nu i full gång med att planera 

sommarens aktiviteter. Sommarsimskola, 

Medleycamp, Vuxen Crawl, Masters, 

Tävlingar. Visst låter det härligt!! Vi 

kommer att ladda upp med så mycket vi 

bara kan, för att svara upp till det 

uppdämda behov som vi verkligen känner 

finns. Håll koll på vår hemsida när dessa 

kurser kommer upp för bokning 

www.simess.com Jag vill ta tillfället i akt 
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att be om din hjälp med att bidra till 

föreningens välmående i dessa tuffa tider 

genom att använda Pantamera. Det är ett 

enkelt sätt för er att stötta vår förening.  

Gå in under dokument och Pantamera på 

hemsidan för mer info. ( finns även info i 

detta utskick) 

Jag vill avsluta med att tacka alla 

föräldrar, personal, styrelse, sponsorer 

och ledare för att ni gör det möjligt att 

bedriva vår verksamhet. Du missar väl 

inte vårt årsmöte tisdagen 16/3 19:00 ( 

digitalt möte). Kallelse och dokument 

finns på hemsidan Varmt Välkommen 

Nu ser vi fram emot Vaccin och 

Vårkänslor/ Maria 

I detta nummer: 
Klubbchefen har ordet 
Simskoleverksamheten 
Tävlings-och Träningsverksamheten 

Tack till våra sponsorer 

Klubbchefen har ordet 

medlemsbrevet för Ängelholms 
Simsällskap distribueras till 
våra medlemmar och våra 
sponsorer 
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Simskola- 
Baby/minisim 
 
Vårterminen av simskolan är i 
gång och vi tackar för 
engagemang och förståelse att 
följa de restriktioner och 
förhållningssätt som finns. 
Det är det som ger möjlighet att 
hålla igång och är avgörande för 
hur vi kan, och får, fortsätta 
under pandemin. 
Just nu: Mängdträningstillfälle 
för redan aktiva Silverfiskar & 
Guldfiskar. Bokning öppnar varje 
måndag inför lördagen efter. 
Bokning sker senast fredagen 
innan 12.00. Tillfället är gratis, 
men platserna är begränsade. 
Erbjudandet gäller v.9-12. 
Boka genom bokningssidan på 
simess.com 
Bokning för sommarens simskola 
öppnar 29 mars 
Bokning för höstens simskola 
öppnar 24 maj 
På hemsidan kommer vi inom 
kort presentationer av våra 
grymma ledare!   
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Hej, Ängelholms Simsällskap! 
Mitt namn är Sanna och jag har 
sedan ett par veckor tillbaka axlat 
rollen som assisterande 
simskoleansvarig i föreningen. 
Jag spenderar deltid hos er, men 
mitt engagemang har fastnat på 
heltid! Parallellt studerar jag till 
lärare. 
Frågan är om jag arbetar på min 
fritid, eller om jag studerar på min 
fritid?  
Oavsett kan jag konstatera att min 
plats hos er har gett 
tillfredsställande kombination av 
nytta och nöje, samt av jobb, 
studier och familjeliv. 
Fantastiska, drivna och ansvariga 
kollegor har under min tid hos er 
försökt lära mig allt de kan. 
Om föreningen, system och 
simning. Ja, om allt som bygger 
upp verksamheten! 
Parallellt har vi försökt att på 
bästa, möjliga sätt: förändra och 
starta upp och hålla i gång under 
rådande omständigheter. 
Där är ni medlemmar, föräldrar 
och våra ledare en fantastisk och 
avgörande faktor! 
Samspel och samarbete är bland 
det viktigaste i arbete med och för 
människor. 

2

Att hjälpas åt, dra sitt strå till 
stacken, att vilja föreningen och 
våra medlemmars bästa! 
En STOR eloge till er för ert 
engagemang, er flexibilitet och för 
er förståelse att allt inte är som det 
varit. 
Jag ser fram emot att träffa 
framöver, i verklighet och digitalt!  
 
Vänliga Vårliga Hälsningar 
Sanna Larsson 
 

Förstärkning i Simskoleverksamheten 

Snabba Om Sanna 
 
Bakgrund 
- Skolvärlden; klassföreståndare 
- Restaurangbranschen; kock, servitris 
och drivande.   
Jag brinner för: 
-Att få jobba med och för människor 
och umgås med mina nära och kära 
Just nu: 
- Familjebyggande 
- Arbete 
- Studier 
Oanat: 
- Spinning instruktör 
- Barngympaledare 
- Musikälskare   
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Att samla in pant till föreningen kan 
vara en rolig aktivitet – samtidigt som 
ÄSS får in extra pengar och vi 
tillsammans gör en insats för miljön. 
Ängelholms Simsällskap har bestämt 
sig för att vi ska Panta Mera och vi 
kommer följa hur mycket vi samlar in 
och se var i vår verksamhet de kommer 
bäst till nytta. Berätta för släkt, vänner 
och grannar att ni samlar in pant och 
be dem hjälpa till. Som föreningskund 
pantar vi säckvis i stora gröna Panta 
mera säckar– genom att sortera burkar 
i en säck och PET i en annan. 
Föreningar är de enda som får betalt 
för utländska eller skadade burkar/ 
petflaskor, vilket man inte får om man 
pantar i en vanlig pantautomat. Ett tips 
är att inte platta till burkarna, vi får ju 
betalt per säck. Lämna er pant till 
adressen: Höja byväg 135, 262 93 
Ängelholm. Lämna gärna i omgångar, 
ställ under trappan och inte för mycket 
samtidigt. STORT TACK! Med 
vänliga hälsningar, Ängelholms 
Simsällskap Vill du veta mera? 
http://pantamera.nu/vara-
tjanster/foreningar/sa-gar-det-till/ 
Kontaktperson ÄSS: Pernilla 
Ingvarson 
sandbergpernilla@hotmail.com 
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Vi kör på så det ryker trots 
alla restriktioner och 
anpassningar, är glädjen stor 
över att nu alla våra 
ungdomar återigen kan vara 
tillsammans och träna i 
bassängen. 
Vi har stärkt vårt tränarteam 
med Ingemar Söderhult, som 
har en gedigen simbakgrund 
och kommer närmast från 
Klippan. Varmt Välkommen 
till ÄSS!  
Ingemar är i full gång med att 
coacha samtliga våra grupper 
tillsammans med oss.  
Inom en snar framtid 
planerar vi att komma igång 
med nya krafter med vår 
Masters och 
Vuxenverksamhet. Vi börjar 
se ljuset i tunneln och hoppas 
att inom bara några få 
månader återigen få starta 
upp med att tävla igen. 
Vi är i full gång med 
planeringen av sommarens 
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aktiviteter och kommer att 
erbjuda flera medleycamps 
och även intensivkurser för 
vuxna både i Vejby och i 
Vattnets Hus. Håll ögonen 
öppna när dessa blir 
bokningsbara på vår hemsida. 
Förra året gick de åt som 
smör i solsken.  
  
Ha Det Gött 
Coacherna i ÄSS 
 

Tävlings-
Träningsverksamheten. 


