
SJÖHÄSTEN
MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAPS MEDLEMSBLAD

VI ÄR LADDADE
FÖR ETT NYTT
VERKSAMHETSÅR 

I och med uppstarten av ett nytt verksamhetsår
vill vi väcka liv i en nygammal tradition, att
några gånger/år uppdatera er medlemmar om
vad som har hänt och vad som är på gång. Vi
börjar med att knyta ihop säcken för 2021 och
sen ser vi framåt mot 2022. Häng med! 
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GLÖM INTE ATT LADDA NER
MEDLEMSAPPEN VIA 
APP STORE ELLER GOOGLE PLAY 

NYTT MEDLEMSSYSTEM
EN SMIDIGARE UPPLEVELSE FÖR DIG SOM MEDLEM

I slutet av 2021 bytte vi medlemssystem, från
MyClub till SportAdmin. För dig som medlem
innebär detta självklart en del förändringar. Vi
kommer här gå igenom några av de fördelar som
finns med SportAdmin och hur du som medlem kan
dra nytta av de olika funktionerna. 

Först och främst vill vi tipsa om att ladda ner
medlemsappen via App Store eller Google Play. I
medlemsappen samlas alla utskick, samt nyheter
som är publicerade på hemsidan. För er med barn i
sim- och teknikskolan går det även att i slutet av
varje termin se vilka simmärken barnen har klarat
(under fliken utmärkelser). 

För simmare i tävlingsgrupperna kan
medlemsappen med fördel användas för att se
kallelser till tävlingar och läger. Denna info finner
ni under fliken kalender. Inbjudningar och PM för
tävlingar går också att finna på hemsidan, i
tävlingskalendern.  

SportAdmin erbjuder flera olika
betalningsalternativ för dig som medlem:
Direktbetalning med kort, faktura eller
delbetalning. På varje betalning tillkommer en
administrationsavgift (olika beroende på belopp),
för att vi ska kunna erbjuda denna service. Vi vill
också påminna om att om man väljer faktura eller
delbetalning som betalningsmetod görs en lätt
kreditupplysning. 

När det gäller anmälan inför varje
ny termin/verksamhetsstart sker
det på två olika sätt:

Sim- och teknikskolan (även para),
samt vuxencrawl och vuxensimskola:

Anmälan sker via bokningssidan.
Inför varje ny anmälan kommer
också barnens rekommenderade
fortsättningsnivå att vara synlig på
bokningssidan. 

Tränings- och tävlingsgrupperna:

Istället för att göra en anmälan
tackar man ja eller nej till en
erbjuden plats via en avisering som
mejlas ut. Svarar man inte på
utskickad avisering inom angiven tid
tas man bort från gruppen. 
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FÖLJ GÄRNA VÅRENS TÄVLINGAR PÅ MASS
HEMSIDA, UNDER FLIKEN
TRÄNING/TÄVLING - TÄVLINGSGRUPPER

KORT RAPPORT FRÅN SM/JSM, 
SUM SIM RIKS & MASTERS SM
HÖSTENS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR

I november och december avgjordes höstens mästerskapstävlingar, SM och JSM, Svenska
Ungdomsmästerskapen, samt Masters SM. De två förstnämnda tävlingarna arrangerades i
Stockholm och Masters SM hölls i Jönköping. 

På SM/JSM hade MASS elva deltagare. Totalt blev det nio medaljer, varav två JSM guld.
Dessa togs av Alvin Välkki på 100 bröstsim och Felix Jedbratt på 200 fjäril.

På Sum SIm Riks hade MASS sex deltagare, varav fem gjorde riksdebut. Truppen
presterade bra och majoriteten klättrade några placeringar i resultatlistan. De fick också
med sig erfarenheten av att ha deltagit på ett stort mästerskap! 

På Masters SM hade MASS sju deltagare. Totalt blev det fyra individuella medaljer, två
silver och två brons. MASS var även representerade i några av lagkappsgrenarna.

Läs gärna den fullständiga texten om höstens mästerskapstävlingar på MASS hemsida.

Nu blickar vi framåt mot våren- och sommaren och hoppas på att inplanerade tävlingar
kommer att bli av! Simmar du i någon av våra tävlingsgrupper och undrar vad för tävlingar
som väntar under våren? Gå då gärna in på vår hemsida och ta en titt på
tävlingskalendern. Denna finner ni under fliken Träning-Tävling --> Tävlingsgrupper. 

3



TOMTESIMMET
BLEV EN SUCCÈ
NYBÖRJARTÄVLING FÖR SIM- OCH
TEKNIKSKOLAN

Den 11 december anordnades första
upplagan av nybörjartävlingen
Tomtesimmet. Tanken med
tävlingskonceptet är att deltagare i sim-
och teknikskolan ska få testa på att tävla
på ett lekfullt sätt. Deltagarna kunde välja
mellan tre olika grenar: 25 meter valfritt,
25 meter hinderbana och skattjakt. Hur
många grenar man ville delta i var också
helt frivilligt. Efter avslutad tävling fick
alla deltagare en medalj och fika.

Intresset för att delta var över förväntan,
vilket var otroligt roligt! Vår förhoppning
är att fortsätta utveckla tävlingen, för att i
framtiden kunna göra den ännu bättre. Vi
ser redan fram emot nästa tillfälle! 

Vår förhoppning är att kunna köra en somrig variant av
Tomtesimmet efter avslutad vårtermin. Om samhällssituationen
tillåter hoppas vi på att arrangera Sommarsimmet lördagen den 4
juni. Håll utkik på vår hemsida för mer information!
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SOMMARSIMMET



KLUBBCHEFEN HAR ORDET
VAD HAR VI ATT SE FRAM EMOT 2022?

1 juni: MASS sommarspel - för alla aktiva i MASS tränings- och tävlingsverksamhet
4 juni: Sommarsimmet - för sim- och teknikskolan (från Fisken)
Vecka 25-27: Kolloveckor - för simmare i teknikskolan
8-10 juli: Vansbrosimningen - för aktiva simmare äldre än 10 år, samt Masters. 

Senaste två åren har på många sätt varit utmanande för oss alla. Idrott är för många en
plats där man får möjlighet att träffa båda nya och gamla kompisar, där man kan utvecklas
och ha roligt. På grund av rådande samhällssituation har vi varit tvungna att undvika
mycket av den sociala gemenskapen. Vi hoppas på att under våren 2022 få möjlighet att
träffas både i och utanför bassängen. Redan nu har vi på MASS börjat att planera för
roliga aktiviteter för alla våra medlemmar, med fokus på rörelseglädje och gemenskap.
Mer information kommer under våren men boka gärna redan in följande datum:

Det är inte alla som vet hur stor vår verksamhet egentligen är. Just nu ligger vi något lägre
i antal deltagare inom vissa verksamhetsområden, till följd av rådande
samhällssituationen. Nedan presenteras antalet medlemmar i varje verksamhet vid
uppstarten av vårterminen 2022. I nästa nummer av medlemsbladet kommer vi att
presentera varje verksamhetsområde lite närmare. 
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Simskola: 980
Teknikskola: 170
Träningssimning: 141
Tävlingssimning: 220
Parasimning: 35

ÅRSMÖTE
NÄR: Onsdagen den 23 mars kl. 19.00 
VAR: Digitalt via Teams 
ANMÄLAN: Görs via mejl till kansliet@mass.se



MEDLEMSANGAGEMANG

Vill du engagera dig ideellt i MASS? Hjälpa till vid tävlingar, evenemang, som
ledare eller kanske i samband med våra fixardagar? Kontakta kansliet
(kansliet@mass.se) så hjälper vi dig att hitta rätt. All hjälp, liten som stor,  är
varmt välkommen!

VI JOBBAR PÅ
KANSLIET
FÅ ETT ANSIKTE PÅ PERSONALEN

På vår hemsida, under Allt om MASS,
kan ni läsa mer om vår fastanställda
personal. På bilden till höger ser ni
tränarna Dylan, Johanna, Jonathan
och Julia. Utöver oss som jobbar
delvis på kansliet bemannas
verksamheten av ett fyrtiotal
timanställda ledare. Det är tack vare
alla våra fantastiska ledare som vi
kan bedriva verksamhet. 
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Sommarintensiverna för simskolan: Tisdagen den 3/5 kl. 09.00

Sommarkolloverksamheten: Tisdagen den 10/5 kl. 09.00 

Höstterminen 2022 (återanmälan): Tisdagen den 7/6 

BOKNINGSÖPPNINGAR VÅREN 2022
NÄR KAN MAN ANMÄLA SIG TILL VÅRA OLIKA VERKSAMHETER?



FRÅGOR & SVAR OM DEN NYA SIMHALLEN
BESVARADE AV LUDWIG NÖJD, BYGGPROJEKTLEDARE

När beräknas badhuset stå klart?
Det beräknas vara klart och lämnas över till Mölndals stad våren 2023, efter överlämningen
kommer Mölndals stad ha 1-2 månaders intrimning innan badet öppnar för föreningar och
allmänheten. 

Har det hänt något oväntat under byggprocessen?
Än så länge har vi haft turen att inget negativt oväntat har hänt. Bygget ligger fortfarande enligt
tidplan vilket känns skönt. Man ska dock veta att det är fortfarande mycket kvar att göra. 

Vad tror du att ungdomarna i Mölndal kommer att uppskatta mest i den nya anläggningen?
Att allt är nytt och fräscht, fungerande duschar vad gäller både vattentryck och temperatur.

Kan du berätta om något som du tror är en nyhet för våra medlemmar?
Vet inte om det är en nyhet, men att entréhallen och den kombinerade receptionen och kafé-
delen tror jag kommer uppskattas oavsett om man sitter och fikar, umgås, eller väntar på skjuts.
Vi tror den kommer kännas välkomnande och trevlig att bara landa och ta en paus i.
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BYGGET AV NY SIMHALL
NYA ÅBYBADET PLANERAS STÅ KLART VÅREN 2023

Ingen som besöker Lilla Åbybadet regelbundet har nog
missat att bygget av Nya Åbybadet går ständigt framåt.
Väldigt roligt tycker vi, som ser fram emot att få starta
upp verksamhet i den nya anläggningen. Mölndals
Stad skriver följande på sin hemsida om den nya
simhallen:

Mölndals nya badhus ska innehålla en 50-
metersbassäng med åtta simbanor och läktare, samt
en 25-metersbassäng med 4 simbanor. Dessutom blir
det två multibassänger, en undervisningsbassäng och
ett familjebad med två mindre rutschkanor inomhus
och två lite större utvändiga rutschkanor. I det nya
badhuset planeras också gym, separat relaxavdelning
med en bubbelpool utomhus och ett café.

Till höger kan ni se de senast bilderna från
byggprocessen, på 25- och 50-metersbassängen. 


