God jul och Gott nytt år.
Ett år börjar närma sig sitt slut. Ett år med mycket jobb och slit, men framförallt glädje och framgångar.
För oss i Styrelsen började ju året lite turbulent när våra mångåriga medarbetare blev värvade av en
konkurrentklubb. Hur skulle vi lösa det här var frågan? Men vi såg det som en nystart och hoppades på att
nya människor skulle ge positiva effekter.
Vi trodde vi hittat rätt då en mycket meriterad tränare hoppade på tåget. Men han klev lika fort av när
pendlingsstationerna låg för långt ifrån varandra.
När vår vikarierande breddansvarige lockades tillbaka tillhemorten av flickvän och familj under sommaren
fick vi kavla upp ärmarna lite extra.
Men bättre kunde det väl inte bli? Ann kom in som chefstränare. En person med meriter i mängder, ett
kontaktnät som täcker det mesta och som redan var väl förankrad i staden Göteborg.
Samtidigt klev Emil upp från de egna leden som breddansvarig och rivstartade sitt arbete med en gång.
Nya idéer och framåtanda direkt från start.
Så vad har då hänt i klubben sen senaste gången ni fick ett nyhetsbrev? Extremt mycket såklart men jag
skall försöka få med det viktigaste i detta lilla brev.
Sum-Sim Region på hemmaplan blev en succé. Fler deltagare än på många år, personliga rekord slogs i
princip hela tiden och som kronan på verket kvalificerade sig två lagkappslag och tre individuella simmare
till Sum-Sim Riks(ungdoms-SM). Årets svåraste tävling att nå då endast 16 simmare/lag får tävla i varje
gren. Vi förbättrade oss också i klubbkampen och detta trots att vi knappt har en enda simmare i den
äldsta klassen. Tydligt att vi är mitt i en generationsväxling men att den nya generationen är riktigt stark.
När sedan våra kvalificerade simmare(Felix, Daniel, Selma, Noah, Vide och Linus) drog till rikstävlingen
gjorde de det med förhoppningar om nya pers och förbättrade placeringar. Och visst blev det så. Alla
simmare förbättrade sin position från kvalet. Och ännu en gång i princip bara personliga rekord.
Extra glädjande var de två lagkappslagens simningar som samtidigt kvalificerade sig till Sum-Sim Riks i
sommar.
Mellan Region och Riks var det Höstsimiaden. Höstens stora måltävling för våra yngre simmare. Här hade
tränararna också verkligen gjort ett bra jobb med våra simmare. Förutom alla fantastiska personliga rekord
så lyckades vi simma in 13 individuella medaljer genom Ella(3), Arda(3), Tova(2), Nelly(1), Jonas(1),
Malva(1), Amanda(1), Michaela(1). Till detta var det också två lyckade lagkapper som gav guld och brons
båda gångerna.
Sen var det ju vår egen tävling Barracuda Race-Henning Degerman Memorial. Och visst var det en succé
som vanligt. Bra simningar, trimmad organisation, mycket publik och som vanligt en grym stämning under
lagkapperna.
I år tog vi första gången på länge ett steg mot att tävlingen skall bli större. fredag kväll blev tävlingsdag för
första gången. Kul att vi tar ett steg framåt. Till slut kanske vi har Sveriges största simtävling. Tänk er
klubbar från alla nordens länder i flera dagar i både 25:an och 50:an samtidigt. Eller är det hela Europa i en
vecka som kommer vara målet? Visionerna finns i varje fall.
Förra helgen var det julavslutning. En härlig blandning av våra yngsta(Julia, 6 år) till tränare och föräldrar
gjorde upp i bassängen. Många barn gjorde sin allra första tävling och man kunde märka att det var
nervöst. Men väl i vattnet forsade alla fram. Underbart att se alla så engagerade.
Under julavslutning delades också priset årets S02:are ut. I år gick priset till Alice Aurell som tränar vår
yngsta tävlingsgrupp. Alice har gått från att vara talangfull simmare till att vara en extremt uppskattad
tränare redan i unga år. Alltid ett leende och ett engagemang som är svårt att matcha. Det är inte en gång

föräldrar och barn både mailar och pratar med oss om hur fantastisk duktig Alice är. Valet har sällan varit
så lätt som i år.
Vad händer nu då?
Vi drar igång babysim för första gången på väldigt länge nu i vår. Detta skall bli riktigt roligt att visa att
klubben nu tom finns för de absolut yngsta. Vi är en klubb för alla. Platserna börjar bokas upp men det
finns några platser kvar så kanske skall just ni och er nyfödda gå eller kanske känner ni någon som ni vill
skall få känna på vår stora gemenskap.
Detsamma kan vi väl säga gäller våra simskolor, teknikgrupper och vuxengrupper. De fylls snabbt men det
finns platser kvar i många grupper fortfarande.
Gå in och anmäl er via vår hemsida. S02.nu
Vi fortsätter att växa som förening och så skall det vara.
Vi har också kommit överens med Katrinelundsgymnasiet om att fortsätta samarbetet med simgymnasiet
här i Göteborg. Känns mycket roligt att veta att våra simmare som vill kombinera studier med träning kan
få möjlighet att göra detta.
I vår kommer vi också ha en ny Arena-dag då vår huvudpartner när det gäller simutrustning kommer att
finnas på Valhalla för att hjälpa dig att få utrustning som passar just dig. Mer info kommer när det närmar
sig.
Vi har också gjort klart med en ny sponsor till klubben och det är No Problems Scaffolding som jobbar med
byggnadsställningar bland annat. Välkommen till föreningen!
Ni som har sett reklamen till kvällens uppesittarkväll har kanske noterat en glad gosse uppe i vänstra
hörnet. Iklädd badbyxor och S02-badmössa ser ni Linus Olofsson från vår A-grupp.
Nu önskar jag er alla en riktig god jul och ett gott nytt år.
Matti Bränholm, ordförande S02

