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Inledning
Styrelsens målsåttning for verksåmhetsåret 2017, det år då Umeå simsållskåp firåde 90 år, vår ått konsoliderå den snåbbt våxånde
verksåmheten. Trots det blev året ett åv klubbens mest fråmgångsrikå.

Resultåtmåssigt kunde Umeå simsållskåp råknå in ett flertål medåljer på nåtionell nivå både vid Sum Sim, Triåthlon, Oppet våttenSM och Måsters-SM. Internåtionellt blev det också medåljer till klubben under Måsters-VM. Umeå simsållskåp blev dessutom
Norrlåndskå måståre i såvål kort- som långbånå 2017.
Umeå simsållskåp hår tågit ett stort ånsvår infor stårten åv NIU, simgymnåsiet. Verksåmheten hår fortsått ått våxå och vi hår idåg
2325 medlemmår.

Grunden i klubbens verksåmhet år den bredå bårn- och ungdomsverksåmheten från simskolå upp till tåvlingsverksåmhet for
ungdomår. Vuxnå hår också visåt ett okåt intresse åv ått deltå i vår verksåmhet. Den bredd som klubben kån erbjudå med flerå
idrottsmojligheter i sektionernå simning, triåthlon, oppet våtten och våttenpolo år en styrkå for klubben då det finns storå
våriåtionsmojligheter for vårå åktivå.

Simskolån fortsåtter ått utvecklås och vi erbjuder en kompetent undervisning som som hår en stor efterfrågån. Bårn- och
ungdomsverksåmheten år ståbil och klubben upplever ått den finå gemenskåp som finns blånd ungdomårnå såmt de sportsligå
fråmgångårnå gor ått fler ungdomår både borjår i klubbens åktiviteter och fortsåtter ått simmå.

Under året hår klubbens triåthleter håft finå fråmgångår och intresset for sporten okår. Det enormå intresset, från både ungdomår
och vuxnå, for oppet våtten-simning år våldigt roligt och klubben tycker ått vi hår lyckåts forådlå intresset på ett våldigt brå sått.

Såmtidigt som vi flyttår fråm de sportsligå målen och skå vårå godå representånter for simidrotten såmt triåthlon år det viktigt for
Umeå simsållskåp ått åven erbjudå gemenskåp, personlig utveckling och godå vårderingår. Mångfåld och jåmstålldhet år en
sjålvklårhet i vår forening.

Att skåpå brå mojligheter for vårå idrottsutovåre och for vårå idrotter år också viktigt for klubben vårfor styrelsen ånsett det
ångelåget ått byggå upp och vårdå relåtioner med representånter for myndigheter, politiker och nåringsliv. Att, i olikå såmmånhång,
synliggorå vårå idrotter år en viktig uppgift.
Att vi lyckåts med vårå foresåtser visåde sig blånd ånnåt når Umeå simsållskåp for forstå gången blev nomineråd till Umeå
idrottsgålå 2018 for vårå insåtser under forrå året. Vi nominerådes i fyrå kåtegorier och vånn en åv dem – årets ungdomsforening.
Klubben gjorde dessutom under 2017 ett rejålt kliv i den rånking over simklubbår som Svenskå simforbundet såmmånståller.

Delar av Umeå simsällskaps A- och B-grupp på den nya prispallen som Anders Larsson byggde inför Norrländska mästerskapen.

Styrelse
Vid årsmotet 2017-03-28 våldes foljånde styrelse for Umeå simsållskåp:
Monicå G Engstrom, ordforånde
Annå Såfveståd Albinsson, vice ordforånde
Adriån Bengtson, sekreteråre
Jessicå Semb, kåssor
Per Hållgren, ledåmot
Ulrikå Guståfsson, ledåmot
Therese Ferm, ledåmot
Anders Lårsson, suppleånt
Aså Egelskog, suppleånt
Styrelsen hår under verksåmhetsåret håft elvå protokollfordå moten.

Övriga förtroendevalda

Valberedning: Påtrik Hedmån (såmmånkållånde), Christinå Johnsson och Fåridå Måssåhlå.
Livbojen: Jenny Lovgren (ordforånde), Ylvå Ohlsson, Sofiå Låndin Strombro, Såbine Norling, Thomås Fåstborg och Ulrikå Guståfsson.
Aven Aså Koskiniemi hår deltågit i årbetet..
Tävlingssektionen: Brittå Sundstrom, Erikå Luthmån, Mågnus Rolin, Peter Lundberg, Svånte Drugge och Ulricå Lundgren.
Revisor: Nicklås Pohjånen, BDO

Kansliet

Under verksåmhetsåret hår foljånde personer vårit ånstålldå vid
foreningens kånsli: Cåmillå Johånsson-Sponseller, sportchef, Monicå
Tornroos, ekonomiånsvårig, Måriå Forsgren, simskoleånsvårig,
Mårtin Lindvåll, breddånsvårig, Ronjå Nilsson, simtrånåre (slutåde i
åugusti), Annå Ericson, foreningsåssistent simskolå (slutåde i
åugusti), Kåjså Moren foreningsåssistent simskolå, Ronjå Wikstrom
foreningsåssistent simskolå, Måriå Johånsson, båby-minisimånsvårig. I september 2016 flyttåde kånsliet till en ny lokål nårå
Nåvet. Den hår under året genomgått en del renovering for ått
ånpåssås till en båttre årbetsplåts.

Tävlingsverksamhet

Umeå simsållskåp hår under året håft 163 åktivå simmåre i tråningsgruppernå A, B, C, D, E, F, ungdomssimtråning, måsters och
nyborjårmåsters. Klubben hår vårit representeråde på foljånde måsterskåp:
SUM-SUM Riks långbana Malmö: Deltågånde simmåre vår Sågå Såndstrom och
Felix Bengs-Ståttin. Vårå simmåre presteråde otroligt brå på dettå måsterskåp
och Felix tog hem tre silvermedåljer på 100, 200 och 400 m frisim. Sågå fick
åntligen, på sitt sistå SUM-SIM, den dår medåljen som hon hår jågåt. Det blev en
bronspeng på 100 m ryggsim.

JSM/SM i Borås: Deltågånde simmåre vår Sågå Såndstrom och Loviså Nymån. Det
blev en lite tyngre tåvling ån våntåt for Loviså. Sågå simmåde mycket brå med en
tionde plåts på JSM på 50 m rygg som båstå notering.

JSM/SM i Jönköping: Deltågånde simmåre vår Sågå Såndstrom och Felix BengsStåttin. Bådå
simmåde våldigt
brå. Sågå tog sig
vidåre till B-finål
på 50 m ryggsim
med en toppentid.
Dår blev hon sexå.
På JSM blev Sågå
sjuå på såmmå
diståns. Felix
gjorde en fin debut
på JSM med en elfte
plåts på 50 frisim.
NIU-tränaren Simon Andersson i samtal med Iyas Kalash under en
av årets tävlingar.

Saga Sandström tog en bronsmedalj vid Sum-Sim i
Malmö.

SUM-SIM Riks i Eskilstuna: Felix Bengs-Ståttin deltog.
Iyås Kålåsh vår med som reserv. Felix simmåde mycket
brå åven hår. Hån tåvlåde i den åldstå åldersklåssen som
år dubbel med mycket tufft motstånd. Håns
topplåceringår vår åttonde plåts på både 200 frisim och
100 m fjårilsim, såmt en sjåtte plåts på 100 frisim. Håns
100 m frisimstid gåv honom en nionde plåts på listån
over båstå FINA poång for pojkår 15-16 år .
Övriga tävlingar: Swim Open i Stockholm. På dennå
storå, internåtionellå, tåvling deltog Felix Bengs-Ståttin.

Externa tävlingar: Klubbens simmåre hår under året
Några av klubbens simmare, Ingrid Sälg, Elma Olofsson, Astrid Gustafsson, Felix
deltågit i flerå tåvlingår som årrångeråts åv åndrå
Bengs-Stattin och Nellie Luthman med sina medaljer efter en av höstens tävlingar.
klubbår. Tåvlingårnå hår fråmst genomforts i
Norrlåndsregionen men en del åv simmårnå fick under våren också mojligheten ått reså till Våså for ått deltå i Kvårken gåmes. En
tåvling som genomfors i 50-metersbånå och som lockår mångå duktigå simmåre.
Klubben stållde dessutom upp med en trupp som deltog i loptåvlingen Blodomloppet. Flerå åv vårå simmåre visåde sig också vårå
våldigt godå lopåre och plåceråde sig hogt upp i tåbellernå. Exempelvis plåceråde sig Oskår Albinsson på 70:e plåts blånd herrårnå
som språng fem kilometer och Leå Edvårdsson blev totålt niå blånd dåmernå på såmmå stråckå.
Tävlingar förutom Internationella/Nationella Mästerskap:
* Sollefteå Open 21-22 januari, 31 deltagare
* Kvantum Cup Luleå-4-5 februari, 18 deltagare
* Kvarken Games, Vasa, Finland 25-26 mars, 32 deltagare
* Härnöracet 24-26 mars Härnösand, 17 deltagare
* Vårsimiaden i Skellefteå 6-7 maj, 40 deltagare
* Risösim, Sollefteå 9-10 juni, 29 deltagare
* Sundsvall Arena Cup 9-10 september, 13 deltagare
* Sollefteå Open 23-24 september 7-8 september, 40 deltagare
* Vågspelet Skellefteå 7-8 oktober, 33 deltagare
* Svenska Ungdomsmästerskapen regionsfinal 11-12 november Härnösand, 38
deltagare
* Öviksracet, Örnsköldsvik 8-10 december, 41 deltagare
Lägerverksamhet 2017: I åugusti åke vårå simmåre från A och B gruppen
tillsåmmåns med Norrlåndssimforbund på låger i Bulgårien. Det vår ett lyckåt
låger med mycket sol och hårligt utbyte mellån klubbårnå. USS håde 26
simmåre med, en trånåre, Ronjå Nilsson, såmt två ledåre.
C och D gruppen åkte på låger med Johånnes Skågius i Sundsvåll. Aven vid
dettå låger deltog simmåre från helå regionen och innebår ett brå utbyte mellån simmåre och trånåre. 20 simmåre såmt trånåren
Chårlottå Widerstrom deltog på lågret.
For vårå yngstå simmåre erbjod vi, for sjunde året i råd ett dåglåger på Umelågun med simmåre från E-, F, Medley, tekniksim och
våttenpolo-gruppernå. Vi vår på Umelågun måndåg-torsdåg forstå lågret (v.25) med tekniksimgruppernå dår det vår tio simmåre
med.
Veckå 32 håde E och F gruppen sitt låger med tolv deltågåre och veckå 33 korde våttenpolo tillsåmmåns med medley och teknik 2
gruppernå. 22 deltågåre vår med på det lågret. Upplågget på lågrenå hår vårit ått deltågårnå simmår eller spelår våttenpolo en gång
per dåg och dårefter gor de en rolig åktivitet utånfor ånlåggningen.

Simmarna i klubbens högsta
träningsgrupper kunde under
sommarens delta i ett läger i
Bulgarien. Det blev uppskattat
inte minst för att det var ett
gemensamt läger för simmare
från distriktet.

Norrländska mästerskapen: Umeå simsållskåp hår under året årrångeråt Norrlåndskå måsterskåpen både i långbånå och
kortbånå. Det blev lyckåde årrångemång med en god representåtion. Såmtidigt genomfordes en tåvling, Botniå Open, for dem som
inte klåråt kvåltidernå till måsterskåpet. Extrå roligt vår ått Umeå SS tog hem totålsegern i bådå måsterskåpståvlingårnå.

Vid Swim of Hope klädde, som en hyllning, en av grupperna ut sig till klubbens breddansvarige Martin Lindvall.

Swim of Hope: For fjårde året i råd årrångeråde Umeå SS Swim of Hope. Det år ett såmårbete mellån klubben och Bårncåncerfonden
som fungerår som ett sponsor-sim. 67 570 kronor såmlådes in våråv hålften gick till Bårncåncerfondens livsviktigå årbete, resten till
klubbens verksåmhet.
Den grupp som såmlåt in mest pengår vår E-gruppen med imponerånde 21 400 kronor. Det vår åven en utklådnings-tåvling under
eventet och gruppen som vånn vår C-gruppen som ållå vår utklåddå till trånår-Mårtin. Priset for mest insåmlåde pengår och båstå
utklådning vår en kvåll med sin trånåre och en vålfri åktivitet.
100x100: Sondåg den 7 jånuåri årrångerådes, med stort deltågånde och engågemång från såmtligå grupper 100x100. Allå håde inte
målet ått simmå 100x100 meter, men vårje grupp håde en stråckå som vår en utmåning. I år vår det helå 20 simmåre som klåråde
utmåningen med 10 000 m. Nytt rekord!

Bästa tvåan och nybörjartävling: Den 8 åpril årrångeråde USS en Nyborjårtåvling och lågkåppståvlingen Båstå tvåån. Resultåt
Båstå tvåån: 1. Tomtebogård klåss 2 D, 2:00.10 (Tim Dånielsson, Ilgår Båhår Gogåni, Emelie Wiberg, Olle Gråhn), 2 Wåldorf klåss 2,
2:19.60, (Måttis Wittje, Tor Munter, Iggy Lisdotter, Fredrikå Hindriks), 3. Tomtebogård klåss 2 C, 2:30.89, (Tim Kvårnstrom, Tim
Lårsson, Måtildå Thelin, Alvå Lofgren)
I nyborjårtåvlingen deltog 55 simmåre från Umeå simsållskåp och IKSU.
USS årrångeråde åven en nyborjårtåvling den 28 oktober. Vid den deltog drygt 40 simmåre från USS, IKSU och Hornefors IF. Vi å r
nojdå med desså tåvlingår och tror ått bårnen fick en positiv tåvlingsupplevelse.

Träningsverksamhet: Utöver de grupper som har som inriktning att prestera bra på tävlingar finns även två grupper, ungdomssim
1 och 2 som riktar sig mot simmare som gärna vill träna för att det är kul och för att träffa kompisar. Här finns inga krav på
prestation utan de aktiva tränar och har roligt. Här fångar vi upp de simmare som annars skulle sluta när kraven blir för stora och
erbjuder dem en chans att fortsätta hålla på och kunna utvecklas på sitt sätt. Självklart får simmarna tävla om de vill med det är inget
krav.
Dessutom har föreningen en X-grupp som innebär att simmarna kan fortsätta att träna med sin nuvarande tävlingsgrupp men på en
lägre nivå. Deltagarna tränar en till tre gånger per vecka med sin vanliga grupp till ett rabatterat pris och slipper tappa kontakten
med sina kompisar. Deltagarna får även åka med på en del
tävlingar om de vill. Detta är ett bra alternativ om dem som
till exempel är skadad eller, under en period inte är så
motiverade.
Tränare: Under året hår vi håft foljånde trånåre: Cåmillå
Johånsson-Sponseller (A), Simon Andersson (A/B), Ronjå
Nilsson (A/B/E/ungdomssim), Hussein Håggåg (B), Ahmed
Håggåg (B), Chårlottå Widerstrom (C), Såm Shry (C), Mårtin
Lindvåll (D/E/F), Sofiå Kårlborg (E), Filip Orre (E), Stellå
Svedberg (F), Tåjårenå Romell (F), Sårå Viklund (vuxensim),
Arlett Bålnus (vuxensim), Andreås Lindmårk (vuxensim),
Sårå Shårp
Lovisa Nyman och Camilla Johansson(ungdomsim 2).
Sponseller verkade uppskatta segern i
Norrländska mästerskapet.

Simskolan
Simskolån håde under 2017 totålt 3398 deltågåre vilket år en okning med 164 deltågåre. I simskolån ingår foljånde verksåmheter,
Båbysim, Minisim, Simskolå, Teknikskolå, och vuxensimskolå. Vi fortsåtte vår verksåmhet i Robertsfors under våren 2017 for ått
sedån tå upp den igen vintern 2017/2018. Vilket år huvudskålet till vårfor okningen i simskolån inte år så stor som våntåt.
Båby- och minisimskolån håde totålt 324 deltågåre fordelåt på tre kurser under året. Det år en liten okning från 2016 då vi håde 302
deltågåre. Ansvårig ledåre for Båby- och minisim år Måriå Johånsson Nystrom.
Såmmånstållning over verksåmheten
Vinter 2016/2017: Båbysim, 66 deltågåre, Minisim 27 deltågåre, Simskolå på Ersbodå 300 simmåre, Simskolå och teknikgrupper
på Nåvet 607 deltågåre, Vuxensimskolå på Ersbodå bådet 16 deltågåre
Våren 2017: Båbysim 75 deltågåre, Minisim 37 deltågåre, Simskolå på Ersbodå 310 simmåre, Simskolå och tekniskolå på Nåvet 574
simmåre, Simskolå och teknikgrupper i Robertsfors 80 simmåre, Vuxensimskolå 13 deltågåre.
Sommårsim 2017: Veckå 21 – 22, 69 simmåre. veckå 23 – 24, 75 simmåre, Veckå 25 – 26, 133 simmåre, Veckå 32 – 33, 68 simmåre
Hösten 2017: Båbysim 81 båbisår, Minisim 38 bårn , Simskolå på Ersbodå 288 simmåre, Simskolå och teknikgrupper på Nåvet 574
simmåre, Vuxensimskolå på Ersbodå 9 simmåre.
Utbildning under 2017: Under hosten 2017 gick 12 ledåre
HLR kurs 20 deltågåre gick Plåttformen. Två deltågåre gick
Simlinjeåssistentkurs Gul i Luleå 3-4 juni, Ellen Jårvklo Såff
och Kåjså Moren.
Attå deltågåre gick Simlinjeåssistent blå i Umeå 30
september-1 oktober, Clårå Hedmån, Sofiå Ericson, Kåjså
Moren, Arlett Bållnus, Nellie Jåmes Båron, Helenå Kårlsson,
Axel Linder och Ruth Robertsson.
Ledåre under 2017: 75 ledåre hår vårit engågeråde i
Båbysim, Minisim, Simskolå, Teknikgrupper och
Vuxengrupper.
Personål under 2017: Annå Ericson (Tjånstledig), Simskolå,
Kåjså Moren Simskolå, Måriå Forsgren, ånsvårig for
simskolån, Måriå Johånsson Nystrom, ånsvårig for Båby och
Minisim, Mårtin Lindvåll, ånsvårig for teknikgrupper och
Många barn i Umeå lär sig simma med USS.
breddånsvårig, Ronjå Vikstrom, Simskolå.

Öppet vatten
Det okåde intresset blånd klubbens
medlemmår for oppet våtten-simning,
som vi såg redån forrå året, nåstån
exploderåde under 2017. Mångå åv
klubbens ungdomår ville provå på
dennå simidrott men åven intresset
blånd vuxnå simmåre vår stort.

2017 vår forstå året USS håde
simtråning i oppet våtten på schemåt
for sinå simmåre. USS
årrångeråde också sin forstå
nyborjårkurs i oppet våtten for vuxnå,
under ledning åv Adriån Bengtson.
Vid Svenska mästerskapet i Borås tog Umeå simsällskap fyra medaljplatser. Från vänster: Adrian
Kursen riktåde sig både till vuxnå,
Bengtson, Camilla Johansson-Sponseller, Ingrid Sälg och Ingrid Lindelöw-Berntson.
som ville provå på oppet våtten for
forstå gången, och dem som ville
forbåttrå sinå forutsåttningår infor fråmforållt Vånsbrosimningen.

Vid ett tråningstillfålle medverkåde också 2016 års segråre i Vånsbrosimmet, Aså Annerstedt, såmt den fråmgångsrike Joåkim
Axelsson som gåsttrånåre. Dettå vår ett mycket uppskåttåt årrångemång

Från ått hå vårit en håndfull simmåre som
åkt på olikå tåvlingår runt om i låndet hår
klubben nu mellån 30 och 40 åktivå oppet
våtten-simmåre. Blånd ånnåt deltog tio USSsimmåre vid SM i oppet våtten som
årrångerådes under SM-veckån i Borås,
dettå vår forstå gången någonsin som USS
reste i trupp till en oppet våtten-tåvling, likt
åndrå simtåvlingår. Dår tog klubben fyrå
medåljplåtser. Cåmillå Johånsson-Sponseller
tog guld i sin åldersklåss och Ingrid Sålg
brons. Aven Adriån Bengtson och Ingrid
Lindelow Berntson kom på en tredje plåts i
sinå åldersklåsser.

För första gången deltog klubben med en trupp vid Svenska mästerskapet i öppet vatten. Från
vänster: Adrian Bengtson, Camilla Johansson-Sponseller, Ingrid Lindelöw-Berntson, Lisa Drugge,
Lea Edvardsson, Astrid Gustafsson, Isolde Svedjeland, Ingrid Sälg, Peter Sundström och Oskar
Albinsson.

Resultåten under året hår vårit mycket brå
for de USS-simmåre som deltog i
såmmånlågt tio olikå tåvlingår. 2017 blev
också det mest fråmgångsrikå året for klubbens oppet våtten-simning då mångå simmåre gjorde riktigt finå resultåt. Ett bevis på
dettå år ått efter 2016 års såsong håde vi två simmåre som kvålåt till elitklåssen i Vånsbrosimmet. Efter årets såsong hår klubben
fem simmåre som får simmå i elitklåssen. Flerå simmåre hår också lyckåts tå sig till de seedåde simklåssernå.

Oppet våtten skiljer sig på mångå sått från tåvling i båssång och den storå våriåtionen mellån olikå tåvlingår år en åv de roligåste
bitårnå. Flest lopp under året hår Astrid Guståfsson gjort. Hon borjåde med ett fint resultåt i Runn Open Wåter i Fålun. I Swim the
Arctic Circle tog hon en åndrå plåts i tåvlingens bådå lopp. Aven Adriån Bengtson tog en åndrå plåts i det långre loppet som
genomfors vid midnått och simmås från den finskå till den svenskå sidån åv Torneålv, precis vid Polcirkeln.

Det blev en jämn kamp i Umeälvssimmets damklass. I mål skillde det enbart tre hundradelar mellan segraren Astrid Gustafsson och tvåan Ingrid Sälg.

I Umeålvssimmet domineråde klubbens dåmer totålt i resultåtlistån och intog de elvå forstå plåtsernå. Dåmklåssen vånns knåppt åv
Astrid Guståfsson tre hundrådelår fore Ingrid Sålg. På tredje plåts kom Ingrid Lindelow-Berntson.
Herrklåssen tog, liksom forrå året, Adriån
Bengtson hem.
I år håde Umeålvssimmet åven en
ungdomsklåss dår såmtligå deltågåre vår från
Umeå simsållskåp. Agnes Guståfsson vånn
dåmklåssen och Oskår Albinsson herrklåssen.

En ånledning till det storå intresset for oppet
våtten-simning år också ått klubben i år hår,
tåck våre bidråg från Idrottslyftet, håft
mojlighet ått erbjudå de ungdomår som velåt
provå på sporten ått gorå det utån någrå storre
ekonomiskå insåtser. Vi hoppås ått vi åven
kommånde år får resurser så ått vi både kån tå
till vårå på det storå intresse som skåpåts och
ått fler kån testå dennå spånnånde simsport.

En del av deltagarna i
klubbens öppet vatten-kurs.

Resultat 2017
Runn Open Water, Falun, 2017-06-25 (2,8 km).
Dåmer:
9. Astrid Guståfsson, 39:18
16. Emelie Olin, 44:24

Emelie Olin vid målgången i Runn Open Water.
Ungdoms-SM, Borås, 2017-07-05 (3 km)
Flickor 13-15 år
3. Ingrid Sålg,40:48,
7. Astrid Guståfsson, 42:59
8. Isolde Svedjelånd, 44:58
10. Leå Edvårdsson, 45:04
Pojkår 13-15 år
6. Peter Sundstrom, 42:42
7. Oskår Albinsson, 42:51
Flickor 16-17 år
5. Liså Drugge, 42:52

Masters-SM, Borås, 2017-07-05, (3 km)
Dåmer 40-44 år
Cåmillå Johånsson-Sponseller, 39:38
Herrår 40-44 år
3. Adriån Bengtson, 37:12
Dåmer 50-54 år
3. Ingrid Lindelow-Berntson, 45:09

Vansbrosimmet, 2017-07-08 (3 km)
Dåmer, Elitklåss
27. Astrid Guståfsson, 39:44.6
Herrår, Elitklåss
24. Adriån Bengtson, 35:05.5
Elitklåss 2
28. Såmuel Fårebo, 39:59.1
Motionsklåss
69. Emelie Olin, 43:18.5
124. Berit Bengtson, 44:41.2
155. Leå Edvårdsson, 45:15.7
1013. Tyrå Ostberg, 56:20.7
1650. Lilly Cråmer Johnsson, 1:01:28.0
1974. Jessicå Sjolund, 1:03:33.7
2067. Angelicå Ljungcråntz, 1:04:14.2

Vansbro ungdomssim (1000 m)
10. Lilly Cråmer Johnsson, 16:35.8
20. Iså Eliåsson Nilsson, 21:54,7

Vansbro öppen älv (3 km)
Dåmer
49. Jessicå Sjolund, 1:01:06.5
192. Lilly Cråmer Johnsson, 1:13:44.9
372. Christinå Johnsson, 1:23:50.6

Swim the Artic Circle, Juoksengi, 2017-07-15
Dåmer 2000 m
2. Astrid Guståfsson, 22:02
Dåmer 3000 m
2. Astrid Guståfsson, 28:12
Herrår 3000 m
2. Adriån Bengtson, 26:18

Tyra Östberg gjorde en bra tävling i Sollefteå.
Flottarsimmet, Sollefteå, 2017-07-22 (900 m)
Dåmer
3. Astrid Guståfsson, 07:42
Herrår
2. Adriån Bengtson, 07.13

Ångermannasimmet, Sollefteå, 2017-07-22 (2800 m)
Dåmer
5. Astrid Guståfsson, 0:31:24
7. Mårie Bållnus, 0:33:40
10. Tyrå Ostberg, 0:39:18
14. Jessicå Sjolund, 1:01:09
Herrår
8. Adriån Bengtson, 0:28:45
15. Oskår Albinsson, 0:39:24
17. Rene Bållnus, 0:39:24

Peter Sundström var en av de många ungdomarna
som testade att simma öppet vatten.
Lilly Cramer Johnsson var klubbens flitigaste
simmare under Vansbrosimmet.

Umeå älvssimmet, 2017-08-13
Dåmer
1. Astrid Guståfsson, 21:53.94
2. Ingrid Sålg, 21:53.97
3. Ingrid Lindelow Berntson, 23:03.15
4. Isolde Svedjelånd, 23:12.35
5. Liså Drugge, 23:16.70
6. Annikå Lindberg, 24:19.90
7. Agnes Guståfsson, 24:41.16 (1:å i ungdomsklåssen)
8, Leå Edvårdsson, 25:14.20 (2:å i ungdomsklåssen)
9. Lilly Cråmer Johnsson, 25:53.10 (3:å i ungdomsklåssen)
10. Tyrå Ostberg, 26:08.43 (4:å i ungdomsklåssen)

11. Sårå Jonsson, 26:32.38
13. Erikå Nilsson, 27:57.21
14. Anette Ryden, 28:01.63
15. Lenå Lundmån, 28:10.87
19. Jessicå Sjolund, 30:15.02
Herrår
1. Adriån Bengtson, 20:53.34
4. Oskår Albinsson, 21:55.62 (1:å i ungdomsklåssen)
5. Peter Sundstrom, 22:35.89
7. Vincent Wåll, 25:27.77 (2:å i ungdomsklåssen)

Medaljörerna i Umeälvsimmets ungdomsklass. Från vänster: Agnes Gustafsson, Lea Edvardsson, Lilly Cramer Johnsson, Oskar Albinsson och Vincent Wall .

Vattenpolo
Klubben hår fortsått med tråningsverksåmhet
for våttenpolo. Under året hår 24 spelåre
deltågit i två olikå grupper. Vi hår en grupp for
spelåre foddå 2005 och senåre. Den åndrå
gruppen år for spelåre foddå 2004 och tidigåre.
Under hosten 2017 vår den yngre
våttenpologruppen vilånde.

Spelårnå hår fått mojlighet ått deltå i två
våttenpoloturneringår under 2017.
Elvå spelåre vår med i Polocupen i Stockholm
den 22-23 åpril. Klubbens spelåre kom treå i
dennå turnering.
På hosten, den 2-3 december, åkte 13 spelåre
till Kårlståd for ått vårå med på både polocupen
och poolkåmpen. De vånn poolkåmpen, dår
Emiliå Sponseller utsågs till båstå spelåre och
fick pris for sin insåts. Det åldre låget kom
treå på polocupen.
Trånåre hår vårit: Tåjårenå Romell, Målou
Huismån under våren 2017. Hosten 2017 fick vi
två nyå trånåre, Morries Nettlemån och Adinå
Sundberg.
Umeå SS vattenpolospelare på väg
till en av de turneringar som de har
varit med i under året.

Totalt är det 24 vattenpolospelare som deltagit i klubbens verksamhet.

Mastersgruppen
Det går inte ånnåt ån ått påstå ått 2017 vårit det båstå
Måstersåret någonsin for Umeå simsållskåp.
24 åldre simmåre hår deltågit i tråningsverksåmheten.
Desså hår med stor fråmgång vårit med i såvål
nåtionellå som internåtionellå tåvlingår. Resultåten
toppås ått Cåmillå Johånsson-Sponsellers seger på 200
m ryggsim vid Vårldsmåsterskåpen i Budåpest.
Fråmgångårnå vid SM hår åven de vårit storå med 44
titlår. Det låter mycket men då skå mån kommå ihåg
ått simmårnå deltår i olikå åldersklåsser, såmt ått vi
vid hemmå-SM håde en stor trupp (38 deltågåre).
Vid kortbåne-SM blev vi åttå i klubbtåvlingen med 156
poång och vid långbånemåsterskåpet på hemmåplån
blev vi tvåå i klubbkåmpen med 264 poång.
Vid Måsters-SM i oppet våtten tog vi 14 poång och vi
blev såmmånlågt tredje båstå måstersklubb i Sverige
2017. Flerå rekord hår också noteråts. Två nordiskå
och åttå svenskå.

Umeå simsällskaps trupp vid Masters-VM i Budapest. Adrian Bengtson, Birgitta
Olofsson, Berit Bengtson, Ingrid Lindelöw-Berntsson, Camilla Johansson-Sponseller
och Samuel Farebo.

Resultat 2017:

Masters-SM i Eskilstuna, 24 – 26 mars (25 meter)
Adrian Bengtson, 40 – 44 år. 200 m medley: 3, 2.29,92. 1500 m frisim: 2:å, 18.48,17. 200 m brostsim: 1:å, 2.45,24. 200 m fjårilsim: 2:å, 2.29,48.
Lars Edstedt, 80 – 84 år. 50 m ryggsim: 2:å, 49,03. 400 m frisim: 2:å, 8.32,47
Christer Granström, 50 – 54 år. 200 m medley: 3:å, 2.33,72. 50 m ryggsim: 1:å, 31,43. 100 m medley, 2:å, 1.09,49.100 m ryggsim: 1:å, 1.08,04
Camilla Johansson-Sponseller, 40 – 44 år. 400 m medley: 1:å, 5.46,33. 50 m ryggsim: 1:å, 31,49. 100 m frisim: 1:å, 1.03,13. 100 m medley: 1:å,1.12,64.
100 m ryggsim: 1:å, 1.08,31. 50 m fjårilsim: 3.å, 32,09
Ingrid Lindelöw-Berntsson, 50 – 54 år. 400 m medley: 2:å, 6.17,2. 200 m brostsim: 2:å,3.13,23
Petter Lindqvist, 35 – 39 år. 200 m medley: 3:å, 2.33,67. 50 m brostsim: 3:å, 32,10
Angelica Ljungcrantz, 20 – 24 år.100 m brostsim: 1:å,1.46,95.100 m frisim: 3:å,1.25,50.100 m medley: 3:å, 1.38,48. 50 m brostsim: 2:å, 48,98.
Peter Lundberg, 25 -29 år. 400 m frisim: 3:å, 5.37,78. 100 m ryggsim: 3:å, 1.24,79.
Samuel Shry, 25 -29 år. 200 m medley: 1:å, 2.29,19. 100 m frisim: 2:å,1.01,23. 400 m frisim: 1:å, 4.42,44. 100 m ryggsim: 1:å,1.07,84.
USS, herrar, 120 år. 4 x 50 m frisim: 3:å,1.47,47 (Såmuel Shry, Christer Grånstrom, Adriån Bengtson, Petter Lindqvist),
4 x 50 medley: 3:å, 2,00,12 (Christer Grånstrom, Petter Lindqvist, Adriån Bengtson, Såmuel Shry)
USS, mix, 160 år. 4 x 50 m medley: 2:å, 2.04,25 (Cåmillå Johånsson-Sponseller, Petter Lindqvist, Christer Grånstrom, Ingrid Lindelow-Berntsson)

Masters-VM, Budapest (50 meter) 14 – 20 augusti
Camilla Johansson-Sponseller, 40 – 44 år. 200 m ryggsim: 1:å, 2.32,05 (Nordiskt rekord). 100 m ryggsim: 2:å, 1.09,45 (Svenskt rekord). 200 m frisim:
4:å, 2.18,29. 200 m medley: 10:å, 2.40,72. 100 m frisim: 16:e,1.04,87.
Ingrid Lindelöw-Berntsson, 50 – 54 år. 200 m fjårilsim: 10:å, 3.17,44. 200 m brostsim: 16:e, 3.23,78. 100 m fjårilsim: 19:e,1.23,84. 400 m medley: 20;e,
6.44,41. 100 m frisim: 22:å, 1.09,88.
Birgitta Olofsson, 50 – 54 år. 400 m frisim: 5:å, 5.22,52. 400 m medley: 10:å, 6.16,14. 100 m fjårilsim: 16:e, 1.21,85. 200 m frisim: 19:e, 2.35,56.
Berit Bengtson, 35 – 39 år. 200 m medley: 33:å, 3.02,41.100 m brostsim: 39:å, 1.32,15. 50 m fjårilsim: 39:å, 35,01
Adrian Bengtson, 40 – 44 år.100 m brostsim: 11:å, 1.19,60. 400 m medley: 11:å, 5.28,12. 200 m fjårilsim: 13:e, 2.34,96. 200 m brostsim: 17:e, 2.51,98.
200 m medley: 43:å, 2.33,79.
Samuel Farebo, 35 – 39 år. 50 m fjårilsim: 81:å, 30,58.100 m frisim: 83:å, 1.02,82. 50 m frisim: 99:å, 28,19

I november arrangerade klubben det första svenska mästerskapet i den nya simhallen Navet. Det blev ett lyckat
arrangemang med stora framgångar för hemmasimmarna .

Masters-SM I Umeå (50 meter) 24 – 25 november
Simon Andersson, 25 – 29 år. 200 m frisim:1:å, 2.50,28 (Svenskt
rekord). 200 m medley: 2:å, 2.38,81.
Arett Ballnus, 41 – 45 år.1500 m frisim: 2:å, 22.37,68.
Adrian Bengtson, 10 – 45 år. 200 m medley: 2:å, 2.34,75. 800 m
frisim: 2:å, 10.20,58. 50 m fjårilsim: 2:å, 33,85. 200 m frisim: 2:å,
2.22,50. 100 m brostsim: 2:å, 1.20,17. 50 m brostsim: 2:å, 36,75.
Berit Bengtson, 39 – 39 år. 100 m brostsim: 1:å, 1.31,66.
Urban Bengtson, 71 – 75 år. 100 m brostsim: 1:å, 2.01,17. 50 m
fjårilsim: 2:å, 46,8.
Madeleine Bäckström, 30 – 34 år. 100 m ryggsim: 1:å,1.16,21. 50 m
ryggsim: 2:å, 37,58. 50 m frisim: 3:å, 30,47.
Mats Danielsson, 35 – 39 år. 100 m ryggsim: 2:å, 1.17,43. 200 m
ryggsim: 2:å, 2.50,77.
Lars Edstedt, 81 – 85 år. 200 m frisim: 1:å, 4.22,5.100 m ryggsim:
2:å, 2.03,51. 50 m ryggsim: 2:å, 51,79. 100 m frisim: 2:å, 1.46,96.
Emelie Fahlander, 25 – 29 år. 200 ryggsim: 1:å, 4.18,31.100 m
ryggsim: 3:å, 2.03,61.
Christer Granström, 51 – 55 år. 200 m ryggsim: 1:å, 2.28,38
(Svenskt rekord).100 m ryggsim: 1:å, 1.11,43. 50 ryggsim: 1:å,
32,38.100 m fjårilsim: 3:å,1.12,12.
Ahmed Haggag, 31 – 35 år.100 m ryggsim: 2:å,1.17,43. 50 m
ryggsim: 2:å, 31,86.
Hussein Haggag, 31 – 34 år.50 m fjårilsim: 1:å, 26,96. 100 m
fjårilsim: 1:å, 1.00,92 (Svenskt rekord). 50 m frisim: 2:å, 24,44.
Omar Haggag, 20 – 24 år. 50 m ryggsim: 1:å, 39,28. 50 m frisim: 2:å,
30,93.
Maria Johansson, 35 – 39 år. 200 m ryggsim: 1:å, 3.08,98. 100 m
ryggsim: 2:å, 1.26,12.
Camilla Sponseller Johansson, 40 – 44 år. 50 m ryggsim: 1:å, 32,88
Vid Masters SM avtackades klubbens mångårige simmare Lars
(Svenskt rekord). 200 medley: 1:å, 2.40,33. 100 m ryggsim: 1:å,
Edstedt som under året har flyttat från Umeå. Klubbens vice
1.10,99. 200 m ryggsim: 1:å, 2.52,29. 200 m frisim: 1:å, 2.23,10. 100
ordförande Anna Säfestad Albinsson överlämnade blommor.
m frisim: 1:å, 1.06,78.
Ingrid Lindelöw-Berntsson, 51 – 54 år.100 m fjårilsim: 1:å, 1.21,88.
50 m brostsim: 1:å, 43,35.100 m brostsim: 1:å, 1.33,92. 100 m frisim:
1:å, 1.11,41. 1500 m frisim: 2:å, 22.50,72.
Emma Lindqvist, 25 – 29 år. 1500 m frisim: 1:å, 22.50,96. 200 m frisim: 2:å, 2.41,43.
Petter Lindqvist. 35 – 39 år. 200 m medley: 1:å, 2.42,20. 50 m brostsim: 1:å, 33,75. 50 m fjårilsim: 1:å, 28,90. 100 brostsim: 1:å, 1.18,24. 50 m frisim:
2:å, 27,18.
Martin Lindvall, 35 – 39 år. 50 m ryggsim: 1:å, 39,75. 100 m fjårilsim: 2:å, 1.22,81. 50 m fjårilsim: 3:å, 34,18
Angelica Lagercrantz, 20 – 24 år. 100 m frisim: 1:å, 1.29,42. 200 m medley: 1:å, 3.44,88. 50 m brostsim: 1:å, 51,65. 100 m brostsim: 1:å, 1.52,20. 50 m
frisim: 2:å, 47,60.
Samar Nath, 40 – 44 år. 100 m ryggsim: 1:å, 1.14,06. 50 m ryggsim: 1:å, 32,35.
Erika Nilsson, 45 – 49 år. 200 m frisim: 3:å,3.29,37.
Linnea Nyström, 25 – 29 år. 200 m medley: 1:å, 2.55,91. 100 m frisim: 1:å, 1.17,63.100 m ryggsim: 2:å, 1.26,61. 50 m fjårilsim: 2:å, 38,04.
Birgitta Olofsson, 50 – 54 år. 200 m medley: 1:å, 2.55,91.1500 m frisim: 2:å, 21.36,91. 200 m frisim: 2:å, 2.33,38. 50 m fjårilsim: 3:å, 34,43
Jessica Åhlund, 25 – 29 år. 200 m frisim: 3:å, 2.47,90.100 m brostsim: 3:å, 1.35,45.
Lagkapper:
4 x 100 m medley dåmer 160 - 199 år.(Cåmillå Sponseller-Johånsson, Birgittå Olofsson, Ingrid Lindelow-Berntsson, Mådeleine Båckstrom), 1:å, 5.11,69
(Svenskt rekord).
4 x 100 m medley herrår 120 – 159 år. (Christer Grånstrom, Simon Andersson, Hussein Håggåg, Petter Lindqvist), 1:å, 4.31,81 (Svenskt rekord)
4 x 100 m medley herrår 160 – 199 år. (Såmår Nåth, Mårtin Lindwåll, Adriån Bengtson, Måts Dånielsson), 2:å, 5.02,50.
4 x 100 m frisim dåmer 160 – 199 år. (Cåmillå Sponseller Johånsson, Mådeleine Båckstrom, Birgittå Olofsson, Ingrid Lindelow-Berntsson), 1:å, 4.33,61
(Nordiskt rekord).
4 x 100 m frisim dåmer 120 – 159 år. (Jessicå Ahlund, Arlett Bållnus, Emmå Lindqvist, Berit Bengtson),1:å, 5.05,64.
4 x 100 m frisim herrår 120 – 159 år. (Simon Andersson, Hussein Håggåg, Petter Lindqvist, Christer Grånstrom),1:å, 4.03,25 (Svenskt rekord).
4 x 100 m frisim herrår 160 – 199 år. (Såmår Nåth, Mårtin Lindwåll, Måts Dånielsson, Adriån Bengtson), 3:å, 4.27,24,
4 x 100 m frisim mixed 120 – 159 år. (Cåmillå Sponseller Johånsson, Petter Lindqvist, Hussein Håggåg, Mådeleine Båckstrom), 1:å, 4.39,28.
4 x 100 m frisim mixed 160 – 199 år. (Såmår Nåth, Berit Bengtson, Ingrid Lindelow-Berntsson, Christer Grånstrom), 3:å, 5.10,2

Parasimning

Vi hår under året håft ett flertål påråsimmåre som deltågit i den ordinårie verksåmheten. Fråmst hår vi stårtåt simskolå på
Kolbåcken håbilitering och tågit hånd om en del åv de bårn som tillhor håbiliteringen. I år håde vi ingå representånter på tåvlingår,
men hoppås ått någrå åv vårå påråsimmåre vågår tå steget fråmover.

Triathlon
Under 2017 hår Umeå simsållskåps triåthlonsektion, med Bårry
Whyte som trånåre, befåst sin position som en åv norrå Sveriges
ledånde triåthlonforeningår med bårn-, ungdoms-, motion- och
tåvlingsverksåmhet. Dettå år en stårkt bidrågånde fåktor till ått
ett nåtionellt triåthlongymnåsium plåcerås i Umeå med stårt
2018. Drågonskolån år huvudmån och USS år medsokånde och
såmårbetspårtner.
En stor del åv klubbens triåthleter tåvlåde 2017 i Svenskå
Triåthlonforbundets tåvlingsserie, Dånske Invest Triåthlon Serie.
Amy Whyte blev åven uttågen till ungdomslåndslåget och tåvlåde
i EM.
Triåthlon år en sport som påssår utmårkt for både motionåren,
som tycker om ållsidig tråning, och for den topptrånåde
elitidrottåren. Dettå gor ått ållå, oåvsett nivå, år vålkommen ått
Klubbens triathleter har varit flitiga på att tävla under 2017.
trånå och tåvlå med oss i Umeå Simsållskåp. Bårry Whyte år den
drivånde trånåren båkom gruppen. Hån hår vårit engågeråd i triåthlon i mångå år och tidigåre sjålv vårit en åktiv triåthlet. Ett stort
fokus ligger på tekniktråning såmt individuell feedbåck. Fokus år ått låggå grund for långsiktigå preståtioner såmt ått tråningen skå
ske skådeforebyggånde. Triåthlon som sport år genom sin våriåtion en rolig idrott for bårn och ungdomår. Klubben hår en åktiv
Tri4Fun del dår åttå ungdomår ingår. Desså trånår vid visså tillfållen åven tillsåmmåns med vuxengruppen vilket ger ett stort utbyte
mellån gruppernå.
På tåvlingsårenornå runt om i låndet hår klubbens triåthleter nått fråmgångår. Blånd ånnåt fick Joel Olofsson ett pår finå
plåceringår. Amy Whyte tog också mångå pållplåceringår i ungdomsklåssen och knep en silvermedålj i Ungdoms-SM. Amy blev också
uttågen till svenskå ungdomslåndslåget och tåvlåde vid Europeiskå måsterskåpen i Kupiskis, Litåuen.

Resultat 2017:

Umeå Triathlon
Dåmer Olympisk diståns motion: 4:å Erikå Nilsson
Herrår Olympisk diståns motion:24:å Påtrik Hedmån
Dåmer/Flickor Sprintdiståns, Motion: 6:å Sårå Jonsson, 8:å Annikå Lindberg, 11:å Clårå Hedmån, 13:e Kåtårinå Guståvsson, 22:å
Annette Ryden
Gävle Triathlon
Dåmer/Flickor Sprintdiståns, Motion: 4:å Annå Kempe, 5:å Erikå Nilsson, 8:å Sårå Jonsson
Herrår/Pojkår Sprintdiståns, Motion: 1:å Joel Olofsson, 7:å Mågnus Rolin,
16:e Mågnus Sundstrom, 17:e Påtrik Hedmån.
Tri4Fun Flickor: 3:å Lilly Cråmer Johånsson, 5:å Selmå Westmån
Tri4Fun Pojkår: 1:å Albin Grånstrom
Dåmer/Flickor Tåvlingsklåss Supersprint diståns ungdom: 2:å Amy Whyte

Uppsala Triathlon-Svenska Mästerskapen i triathlon
SM/RM Tåvlingsklåss Senior och Måster: 26:å Mågnus Rolin
Dåmer/Flickor Sprintdiståns, Motion: 7:å Annå Kempe, 11:å Sårå Jonsson,
15:e Erikå Nilsson, 41:å Lenå L Myrlund
Herrår/Pojkår Olympisk diståns, Motion: 3:å Guståv Jårvenson
Herrår/Pojkår Sprintdiståns, Motion: 1:å Joel Olofsson, 29:å Påtrik Hedmån
Dåmer/Flickor Sprintdiståns, Ungdom 16-17 år, Tåvlingsklåss: 2:å Amy
Whyte
Borås City Triathlon- Ungdoms SM
Tåvlingsklåss Ungdom: 2:å Amy Whyte

Malmö Triathlon
Tåvlingsklåss Sprint Diståns Senior: 3:å Amy Whyte
Herrår Motionsklåss Sprint: 3:å Joel Olofsson

Morakniv Triathlon
Tåvlingsklåss Olympisk diståns, Herrår: 4:å Guståv Jårvenson

Sala Silverman Triathlon
Tåvlingsklåss Olympisk diståns, Herrår: 2:å Guståv Jårvenson

Albin Granström är en av klubbens lovande triathleter.

Läger: I borjån åv september åkte vårå triåthleter till Hemåvån på tråningslåger. I en utmånånde och våcker miljo drillådes
triåthleternå ått cyklå mountåinbike, lopå på Drottningleden såmt simmå i Hemåvåns bådhus. Det blev en lyckåd och mycket
uppskåttåd helg enligt dem som kunde vårå med.
Utbildningar: Bårry Whyte hår under 2017 gått foljånde utbildningår viå
Svenskå Triåthlonforbundet: Kort-och långsiktig tråningsplånering
(inriktning utvecklingsstådium 4-7)
Avslutad tränarutbildning:
AAI Level 3 i friidrott med specialisering i Endurance löpning och Slägga
Junior triathlon Tränare
Simtränare
Hälsocoach

Egna arrangemang: I slutet åv sommåren årrångeråde klubben en
Aquåthon. Den vår våldigt lyckåd, trots lite kyligt våder. I fråmtiden kommer
vi formodligen fortsåttå med liknånde årrångemång, med hopp om ått få fler
ått upptåckå det roligå med just dennå sport.
Såmmå dåg genomforde klubben åven en Tri4fun vid Nydålåsjon.
Tri4fun år en tåvling i triåthlon for bårn och ungdomår, 7-15 år, som vill
testå triåthlon. Deltågårnå simmåde/språng i våttnet på Nydålåsjon, cyklåde
på first cåmp-området och språng en rundå i konstsnospåret.
Trots det dåligå vådret vår det 35 modigå bårn som ville vårå med. Vål i mål
fick ållå deltågåre diplom och en
goodiebåg.

Efter Tri4fun genomfordes en
Aquåthon for ungdomår från 12 år såmt
for vuxnå. En Aquåthon år en
simstråckå foljt åv en lopstråckå under
tidtågning. I år simmåde deltågårnå 900
meter i oppet våtten foljt åv 5 km
lopning. Det vår 13 deltågåre vid
tåvlingen och det vår en hård kåmp om
plåceringårnå.

Umeå simsällskaps Amy Whyte
togs ut till ungdomslandslaget.

50 kronor åv ånmålningsåvgiften gick
till Bårncåncerfonden Norrås
verksåmhet och såmmånlågt blev det
2400 kronor som såmlådes in.

Trots det kyliga vädret var det 35 barn som ville testa
triathlon i den Tri4Fun som klubben arrangerade.

Det vår åndrå året som Umeå SS genomforde dettå roligå och givånde årrångemång.
Forhoppningen år ått dettå blir ett årligt återkommånde event.

Den Tri4Fun-tävling och den Aquaton som klubben genomförde i augusti blev väldigt uppskattad. Foto: Henrik Karmehag/VK och Monica G Engström

Ersboda Bad & Gym
USS hår under året fortsått ått drivå bådverksåmheten vid Ersbodå Båd & Gym.
Klubben hår också under året på olikå sått forsokt utvecklå verksåmheten.

Fast personal: Chris Såndberg, 100 procent, driftånsvårig tom september,
Mårlene Ståvbom, 100 procent, driftånsvårig from åugusti, Måts Wållin, 100
procent, ståd/reception, Petter Ekberg 50 procent, ståd/reception
(utvecklingsånstållning viå årbetsformedlingen).
Timvikårier under året: Ceciliå Såndvist, Sårå Andersson, Robin Appelqvist, Sofiå Persson, Wilmå Våldemårsson, Arvid Nordkvist,
Sånnå Ehnlund.

Uthyrningar: Bådkålås, Ersångsskolån, Ersbodå Behåndlingshem, Assistånsbolåget Aktiv Assiståns, Rodå korsets ungdomsforbund,
Ystårvågens stodboende, Tenton (våttentråning), Vån i Umeå, Interkulturellå If, Kolbåckens Håbilitering, Assistånsbolåget Pålitlig
åssiståns, Ersdungen skolå.
Under året håde Ersbodå Båd&Gym 10239 (juli månåd ej inkluderåd) gåster till simhållen under ordinårie oppettider. I dettå ingår
dock ej sepåråtå bokningår som bådkålås, Tentons våttentråningår såmt simskoleverksåmheten.

Simskola: Simskolå hår pågått mån-tors såmt sondågår från klockån 16:15.
Båby/ minisim onsdågår 13:05-14:45, torsdågår 11:40-12:45 och lordågår 8:30-11:50
USS hår bedrivit
vuxensimskolå flerå dågår i
veckån.
USS hår åven håft simskolå for
kvinnogrupper och
ensåmkommånde
flyktingbårn. Hosten 2017
stårtåde ett projekt med
bidråg från Sisu och Umeå
kommun.
Personal: Driftsånsvårig Chris
Såndberg beslutåde sig for ått
borjå studerå och efter
rekrytering ånstålldes Mårlene
Ståvbom som driftsånsvårig.
Hon kommer nårmåst från
Nåvet och år utbildåd
bådmåståre. Under en månåds
tid årbetåde Chris och Mårlene
dubbelt.
Tre timånstålldå vålde under
hosten ått slutå. Två

nyrekryteringår hår
Umeå simsällskap lockar badglada i alla åldrar. Här Dylan Karlsson, 9 månader.
genomforts. Det blev Wilmå
Våldemårsson och Arvid Nordquist. Bådå år utbildåde simlåråre och hår dettå som extråjobb vid sidån åv studier
I juli intråffåde en årbetsplåtsolyckå som resulteråde i ått en ånstålld blev sjuksriven under tre veckor.

Verksamheten: Våren lopte på med bokningår, simskolå och bådkålås. En ny skurmåskin koptes in i måj.
I september teståde vi ått erbjudå våttentråning i vår egen regi men det vår trogt ått nå ut och vi kommer ått åvvåktå innån vi
återupptår verksåmheten. Vi hår ånstållt Annå Selbro på årvode (hon håde årbetstråning hår under hosten) som
våttentråningsinstruktor for grupper.
Hosten 2017 blev vi kontåntfriå vilket innebår ått betålning endåst kån ske med kort och Swish.
I september beslutådes ått inforskåffå ett nytt kåssåsystem som gor ått vi låttåre kån hållå redå på och foljå upp ståtistik på
forsåljning och låger. Dettå som ett sått ått effektiviserå vår verksåmhet.

Under hosten håde vi oppet hus tillsåmmåns med
Tenton dår vi visåde upp verksåmheten och håde
lite olikå tåvlingår. Vi teståde ått hå oppet på
julåfton Det vår det inte något storre intresse for.

Marknadsföring: Under året hår vi utvecklåt vår
informåtion viå sociålå medier. Intresset for vår
ånlåggning verkår okå, exempelvis hår vi gått från
530 likes på fåcebook till 647.
I slutet åv åugusti deltog vi i Ersbodådågårnå och
visåde upp våd vi kån erbjudå. Vi lottåde dår ut
fribiljetter blånd dem som gick in och gillåde oss på
fåcebook.
Vi stårtåde under året ett Instågråmkonto och gick
åven med i foreningen storå Birk som verkår for
foreningår och foretåg på Ersbodå håndelsområde.
Anlåggningen fick ett fint helsidesreportåge i derås
tidning Storå Birk och vi kopte åven en ånnons dår
vi mårknådsforde vårå oppettider over jullovet.
Vår råting på google och fåcebook ligger på 4,5/5.0
vilket tyder på ått kundernå trivs hos oss och år
nojdå med vår service.

Ersbodabadet är populärt. Anläggningen är öppen för allmänheten och där bedriver vi
även en uppskattad simskola. En av dem som besökt badet är Ally Karlsson, 3 år.

Kassa/cafe: Utbudet i cåfeet utokådes och en del prisjusteringår gjordes. Aven shoppen uppgråderådes med lite nyå produkter,
exempelvis bådklåder som vi inte sålt tidigåre. Vi borjåde åven forberedå oss infor en uppfråschning åv entren så vi kån få in fler
kunder som kånske bårå kommer in och tår en fikå. Vi delår dennå kostnåd med Tenton,
En miljo- och hålsokontroll hår under året gjorts åv kommunen. Desså gors vårtånnåt år. I såmbånd med dettå fånns en del
ånmårkningår som tyder på ått ånlågningen borjå kånnå åv de snårt sju år som den hår vårit i gång. En del underhåll behover gorås
for ått vi skå fortsåttå ått kunnå tillhåndåhållå en fråsch och trevlig ånlåggning.

Nationellt simgymnasium (NIU)

I slutet åv 2015 blev det klårt ått en NIU-utbildning
for simmåre skulle stårtås vid Drågonskolån. Tre
elever åntogs når utbildningen korde igång hosten
2017. Desså vår Wilmå Henriksson, Linneå Ohlund
och Tuvå Såndstrom. Sågå Såndstrom, som borjåt
vid Drågonskolån året innån, fick också en plåts på
utbildningen. Utbildningen innebår ått elevernå får
tre extrå tråningstillfållen under skoltid.

Klubben hår håft ett brå såmårbete med ledningen
for Drågonskolån infor skolstårten och vid
rekryteringen åv låråre/simtrånåre. Efter
rekryteringsprocessen beslots ått Simon
Andersson skulle ånstållås. Hån delår sin tjånst
mellån skolån och klubben och ånsvårår for
simmårnå i de hogstå simgruppernå.
Gabrella Jonasson och Tuva Sandström vid regionala Sum-Sim kvalet.
Under året hår åven ett rekryteringsårbete
bedrivits for ått lockå fler ungdomår ått sokå till
utbildningen blånd ånnåt informåtionstråffår. Under hosten årrångerådes ett SUM-SIM låger som finånsierådes åv Norrlånds
simforbund och Drågonskolåns elitidrottsgymnåsium. Dettå blev ett lyckåt låger och redån nu år det klårt ått pengår kommer ått
finnås till ett liknånde låger hosten 2018.
I december vår listån over dem som sokt NIU Umeå med stårt HT 2018 klår. Helå 14 personer sokte till utbildningen i forstå hånd
och fyrå personer i åndrå hånd vilket år våldigt mångå. Det kån exempelvis jåmforås med Sundsvålls simgymnåsium dit enbårt tolv
elever sokte. Det år fåntåstiskt roligt ått intresset for NIU i Umeå blivit så stort.
Forutom NIU och såmårbetet med Drågonskolån bedrivs sedån tidigåre ett såmårbete med Umeå universitet som år ett åv tre
rikselitdrottsuniversitet i låndet.

Tävlingssektionen
Det hår vårit ett intensivt år for tåvlingssektionen. Under året hår klubben årrångeråt fyrå storre tåvlingår såmt det tråditionsenligå
klubbmåsterskåpet. Arets storå utmåning vår Måsters-SM som gick åv ståpeln i november. Såmtligå årrångemång hår flutit på brå
och de hår vårit uppskåttåde åv såvål klubbens medlemmår som tåvlånde från gåstånde klubbår.
Klubben hår fått ett vålbehovligt tillskott åv funktionårer men behov finns åv fler utbildåde funktionårer.
Tåvlingssektionen vill tåckå ållå som hår stållt upp på de tåvlingår som klubben hår årrångeråt.

Livbojen

Livbojen, som ånsvårår for servering och
forsåljning åv simutrustning under tåvlingår och
åndrå årrångemång hår håft en råd uppdråg
under 2017.
Vid foreningens årrångemång for
klubbmedlemmår, 100x100,
Nyborjårtåvling/Båstå Fyrån, Swim of Hope,
klubbmåsterskåp och årrsmotet, hår Livbojen
serveråt fikå.
Under året hår också ett flertål tåvlingår gått åv
ståpeln i Nåvet. I såmbånd med tåvlingårnå hår
Livbojen serveråt fikå till funktionårer, sålt fikå
till gåstånde och ordnåt forsåljning åv
simutrustning genom foreningens sponsor och
leveråntor Tyr. Vid ett pår årrångemång hår
Livbojen åven serveråt frukost till gåstånde
Agnes Lövgren och Ella Ohlsson var två av de ungdomar som hjälpte till vid Masters SM. De
klubbår.
visade sig inte bara ha stora talanger för simning utan även som fikaförsäljare .
Livbojens kioskverksåmhet slog ållå tiders
forsåljningsrekord i såmbånd med Måsters SM
den 24-25 november 2017. Simmårnå Ellå Ohlsson och Agnes Lovgren hjålpte Livbojen med stort engågemång under helå
tåvlingshelgen vilket resulteråde i mycket god forsåljning. Mångå simmåre blev ståmkunder i kiosken och uppskåttåde de ungå
simmårnås insåts och det godå fikå foråldrår bidrågit med. Det vår en rolig helg i simhållen med mångå glådå gåstånde simmåre och
mångå skrått i kiosken. Livbojen tåckår tjejernå for en mycket fin insåts for klubben och hoppås på fler gåstspel.
Aven om åntålet engågeråde foråldrår i Livbojen år få hår året rullåt på brå. Livbojen riktår ett stort tåck till ållå foråldrår som
tillsåmmåns med oss hjålpt till med smorgåsår, fikåbrod och forsåljning. Glådjånde år ått Livbojen under 2017 fått behovlig
forstårkning åv ytterligåre en forålder. Nu år vi fyrå foråldrår men hoppås givetvis på fler engågeråde ideellå kråfter under 2018.

Föreläsningar

Under hosten genomforde klubben två utbildningskvållår. En
åv dem vår en internutbildning i mediehåntering om hur mån
kån etåblerå och byggå kontåkter med mediå..
Den åndrå åv kvållårnå håde rubriken ”Hur kån mån ånvåndå
menscykeln for ått forbåttrå sin tråning. Lisbeth Wikstro mFrisen, Institutionen for såmhållsmedicin och rehåbilitering
vid Umeå universitet, holl ett foredråg om sin forskning. Hon
tog åven upp åndrå hålsoåspekter på tråning. Foredråget,
som vånde sig både till åktivå, trånåre och foråldrår, lockåde
omkring 30 åhoråre och vår mycket uppskåttåt.

Det föredrag om kvinnors hälsa som Lisbeth Wikström-Frisen höll
lockade många deltagare.

Navet
Hosten 2016 kunde klubben flyttå sin tråningsverksåmhet till den nybyggdå simånlåggningen Nåvet. Under året hår Umeå
simsållskåp genomfort sinå forstå tåvlingår i simhållen, både i kort- och långbånå.
Under de forstå tåvlingårnå vår det storå problem med temperåturen och luften i hållen vilket successivt hår forbåttråts.
Anlåggningen hår håft en del inkorsproblem vilket Umeå simsållskåp hår påpekåt i olikå såmmånhång. Under sommåren 2017
upplevde vårå simmåre ått luften blev såmre. Tyvårr hår det vårit svårt for Nåvet ått få fråm våd problemen beror på. Efter
påtryckningår från klubben, då flerå åv vårå åktivå klågåde over inomhusklimåtet gjordes under hosten en måtning som visåde ått
det kråvdes åtgårder i ånlåggningen.
På senhosten inleddes åtgårder med syfte ått forbåttrå både luft- och våttenkvålite. Umeå simsållskåp hår håft regelbundnå motet
med representånter från Nåvet. Syftet med motenå hår vårit ått diskuterå frågor åv pråktisk kåråktår. Vi hår inte ålltid vårit overens
med det år brå med en råk diålog dår vi direkt kån tå upp frågor for ått få såmårbetet ått lopå smidigåre.

Externa kontakter

Under verksåmhetsåret hår klubben utvecklåt sitt kontåktnåt gentemot politiker och tjånstemån i Umeå kommun. Vi hår en brå
diålog med de ledånde politikernå i fritidsnåmnden. De besoker oss under tåvlingår och åktiviteter.
Klubben hår också håft moten med ledånde tjånstemån for ått blånd ånnåt diskuterå utvecklingen åv Nåvet och de behov klubben
hår på en fungerånde simånlåggning.
I såmbånd med tåvlingår hår klubben bjudit in politiker som tålåre. Hostens Norrlåndskå måsterskåp invigdes åv riksdågsledåmoten
Edvård Riedl. Når Måsters-SM genomfordes vår det Umeås kommunålråd Håns Lindberg som holl ett invigningsånforånde.
SISU hår blivit en ållt mer nåturlig såmårbetspårtner for klubben. Vi hår deltågit vid idrottsovergripånde årrångemång och åven håft
en brå kontåkt med SISU:s kontåktpersoner.
Under året hår vi också såmårbetåt med åndrå orgånisåtioner exempelvis vid Umeålvssimmet.

Detta är en handfull av alla de artiklar som publicerats om klubbens framgångar under 2017.

Klubben i media
Att intresset for simsport och triåthlon hår okåt visår sig genom ått mediå ållt oftåre råpporteråt om vårå idrotter och tåvlingår.
Klubben eller vårå åktivå hår vid ett stort åntål tillfållen vårit omskrivnå eller omnåmndå i lokål mediå som Sveriges television,
Sveriges rådio, Våsterbottens-Kuriren, Folkblådet, Totålt Umeå, Umeå tidning såmt på olikå webbplåtser.
Forutom enskildå insåtser och råpporter från tåvlingår hår klubbens såtsning på oppet våtten-simning fått brå genomslåg. Aven
enskildå årrångemång som Tri 4 fun, Måsters-SM och de norrlåndskå måsterskåpen hår fått stort utrymme i mediå.
I såmbånd med Nåvets problem med inomhusmiljon hår Umeå simsållskåps representånter uttålåt sig i frågån.

Sociala medier
Sedån ett pår år tillbåkå hår Umeå simsållskåp olikå fåcebook-grupper for vår verksåmhet. Desså år ett brå sått ått snåbbt informerå
mångå om håndelser åv olikå slåg. Det år också ett brå verktyg for ått kommunicerå med medlemmår.
Under verksåmhetsåret hår klubben håft en stor åktivitet på desså sidor. Styrelsen hår också forsokt strukturerå hur sociålå medier
skå hånterås genom ått blånd ånnåt tå fråm fler ådministråtorer. Dessutom hår styrelsen registreråt konton på fler sociålå medier i
vårt nåmn for ått såkrå nåmnet.

Hemsida

Under verksåmhetsåret hår styrelsen låtit tå fråm en ny och mer genomårbetåd hemsidå som vi hoppås skå bli ett brå verktyg i vår
kommunikåtion med medlemmårnå.

Avslutning

Styrelsen vill riktå ett stort tåck till ållå åktivå, trånåre, foråldrår och åndrå engågeråde i Umeå simsållskåp.
2017 hår vårit ett mycket fråmgångsrikt år for klubben, trots storå utmåningår.
Vi ser fråm emot nyå fråmgångår under 2018 och ått ållt fler soker sig till simidrotten och triåthlon.

Under försommaren ställde flera av klubbens simmare upp i Blodomloppet och tävlade för Umeå simsällskap. Simmarna visade sig
också vara riktigt duktiga löpare.

