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Tack för en härlig vårtermin. Ta en titt i
medlemsbladet för att se vad som har
hänt under den gångna våren och vad
som är på gång inför hösten!



KLUBBCHEFEN HAR ORDET
SOMMAREN STÅR FÖR DÖRREN!

Så var våren förbi och sommaren nalkas med ledigheter, sol och bad. Vårterminen har
svischat förbi och vad som var en trögstartad vår accelererade till en händelserik
försommar. I takt med att restriktionerna lättade har många roliga aktiviteter genomförts.
Vi har sett våra aktiva, barn och ungdomar växa och utvecklats både i och utanför
bassängen. Det har varit med- och motgångar och tårar av både glädje och frustration.
Det är livet och idrotten och en ack så viktig del att lära sig.  

Vi på MASS känner oss privilegierade som får dela detta med er/era barn och ser fram
emot kommande terminer, utmaningar och framgångar. Snart är den nya simhallen på
plats (mer om detta på kommande sidor) och framtiden är ljus.  

Många grupper har haft avslutning och andra har bara några veckor kvar av träning, innan
de avslutande tävlingarna och mästerskapen äger rum. Därefter tar vi ett välförtjänt
sommarlov, för att sedan smyga igång träningarna i augusti. Höstens träningstider (för
träning-tävling) hittar ni på hemsidan, under respektive grupps kalender. Nytt för hösten
är att ni kan prenumerera på kalendern. Denna skall uppdateras för lov och andra
ändrade träningstider och vi hoppas att det kommer att vara till god hjälp för er.  
Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt härlig sommar!  
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FÖRÄLDRAMÖTE
FÖR ALLA TÄVLINGSGRUPPER 

MÅNDAGEN DEN 5 SEPTEMBER



100 % KUL OCH SÄKER I VATTEN
MASS VAR MED OCH FIRADE MÖLNDAL HELT 100

Lördagen den 28 maj var MASS, tillsammans med Lilla Åbybadet, med och firande Mölndal
Helt 100! Vi ville köra ett evenemang med simkunnighet i fokus och landade i 100% kul och
säker i vatten. 
 
Under lördagseftermiddagen bjöd Lilla Åbybadet alla besökare på fri entré och vi i MASS
anordnade flera olika aktiviteter inne i simhallen. Besökarna kunde bland annat vara med
på skattjakt, hinderbana, testa på att simma med fenor, ta simmärken, testa på livräddning
och simma 100 meter för att fira Mölndal Helt 100. Alla besökare som deltog på tre eller
fler aktiviteter belönades med ett deltagarpris, sponsrat av Mölndals Stad. 
 
Totalt besökte cirka 120 personer simhallen under evenemanget, vilket vi självklart tyckte
var jätteroligt! Ännu roligare var att alla verkade väldigt glada och vi fick chansen att svara
på frågor om simkunnighet och simskola. Att belysa vikten av simkunnighet är alltid viktigt,
men lite extra viktigt nu när sommaren står för dörren. 

MASS SOMMARSPEL
GEMENSAM SOMMARAKTIVITET FÖR SIMMARE I ALLA TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSGRUPPER

Efter en lång period utan större sociala aktiviteter ville vi i år slå på stort. MASS
sommarspel blev en succé, där mer är 150 barn och ungdomar från våra tränings- och
tävlingsgrupper deltog i en femkamp, som avslutades med mat och prisutdelning. Vi vill
rikta ett stort tack till Åbytravet och RF SISU för stöd till att kunna genomföra denna
aktivitet. Vi hoppas att det blir fler tillfällen! 
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GLÖM INTE ATT NI KAN LÄSA MER OM DE TÄVLINGAR
OCH LÄGER VÅRA SIMMARE DELTAR PÅ - DETTA GÖR NI
PÅ HEMSIDAN, UNDER FLIKEN TÄVLING - ALLMÄN
INFORMATION - NYHETER 

MASS OLIKA VERKSAMHETER
HUR ÄR VERKSAMHETEN UPPDELAD?

MASS verksamhet är indelad i två olika verksamhetsben; simkunnighet samt träning och
tävling. Båda benen har stöd av en administratör/ekonomiassistent som sköter den löpande
bokföringen, svarar på mejl och svarar i telefon.  

Under verksamhetsområdet simkunnighet har vi hela vår sim- och teknikskola,
skolsimsverksamhet för Mölndal och Härryda kommun, paraverksamhet samt alla projekt
som innefattar simkunnighet. 

Inom verksamhetsområdet träning och tävling faller samtliga tränings och tävlingsgrupper,
masters, vuxencrawl och andra verksamheter kopplade till simning som idrott och
motionsform. 
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I dagsläget har kansliet nio stycken anställda med lite olika
anställningsgrader. Inför hösten 2022 kommer detta att
utökas med ytterligare en heltidstjänst inom
verksamhetsområdet simkunnighet. Vi kommer att utöka
med en assisterande simkunnighetsansvarig och välkomnar
Lisa Nyqvist på denna nya tjänst. Vi hoppas at hon ska trivas
hos oss. Många av er känner säkert igen Lisa sedan tidigare,
eftersom hon jobbat hos oss som timanställd i många år. Ni
kommer att stöta på Lisa både i simhallen och om ni mejlar
eller ringer till oss på kansliet.



MÅNGA GLADA
BARN PÅ
SOMMARSIMMET
UPPFÖLJAREN TILL NYBÖRJARTÄVLINGEN
TOMTESIMMET, FÖR BARN I SIM- OCH
TEKNIKSKOLAN

Lördagen den 4 juni anordnade vi
sommarsimmet. Tanken med
tävlingskonceptet är att deltagare i sim-
och teknikskolan ska få testa på att tävla
på ett lekfullt sätt. Deltagarna kunde
denna gång välja mellan grenarna: 25
meter valfritt, 25 meter hinderbana och
25 meter banansim.  

Fler än 100 av våra sim- och
teknikskolebarn deltog och alla belönades
med en somrig medalj och en läskande
isglass! 
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NYHETER - SIMSKOLAN HT-2022

Lektionstiden för nivåerna Pingvinen, Steg 1/2, Fisken, Krokodilen och Hajen justeras
från 30 till 40 minuter. 
En minisimsnivå (där föräldrar är med i vattnet) kommer att erbjudas för barn mellan
två-fyra år. Gruppen heter Plask & lek. 
Simskola på morgonen (för barn i Baddaren & Sköldpaddan) kommer att erbjudas på
fredagar mellan kl. 07.00-09.00. 
Simskola på Streteredsbadet (för barn i Baddaren, Sköldpaddan & Pingvinen) kommer
att erbjudas på onsdagar mellan kl. 15.00-18.00. Perfekt alternativ för barn med
koncentrationssvårigheter. 
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Sim- och teknikskolan (även para) & nya simmare i tränings-
och tävlingsgrupperna:  Anmälan görs via bokningssidan (klicka på
fliken BOKNING i huvudmenyn på hemsidan). Där ser ni alla
tillgängliga grupper för höstterminen. 

Träning- och tävlingsgrupperna: Anmälan till fortsatt simning
under höstterminen görs genom att svara på den avisering ni fått
skickad till er på mejl. 

ANMÄLAN HÖSTTERMINEN 2022
GLÖM INTE ANMÄLA ER TILL HÖSTENS VERKSAMHET REDAN IDAG!

KORT UPPDATERING OM
NYA ÅBYBADET
FRÅN LUDWIG NÖJD, BYGGPROJEKTLEDARE

Bygget av nya Åbybadet går enligt tidplan, och
fortsätter det så, har vi en överlämning från
entreprenören till staden våren 2023. Efter att
verksamheten har flyttat in och kommit igång öppnar
det upp för bad och invigs runt sommaren 2023. 
Vi hade en sträng vinter utifrån det skede vi befann
oss i, vilket gjorde att vi fick värma en hel del för att
få upp rätt temperatur i betongen. Detta så att
plattsättningen kunde påbörjas enligt plan. Vi
lyckades med detta, så de jobben är i full gång och
kommer även fortskrida över sommaren. Trots kallt
väder hade vi också en lång period av soligt och fint
väder, som gjorde att taktäckningen gick över
förväntan. Nu pågår alla invändiga installationer av
ventilation, el, vattenrening, höj- och sänkbara
bottnar och bryggor, tillsammans med plattsättning
och montering av undertak, lättväggar med mera. 



FEM SNABBA MED PERSONALEN
LÄR KÄNNA VÅRA FASTANSTÄLLDA
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ANNELI ASPESTEDT SCHYUM

Vad är din roll i MASS?
Ordningskvinnan som har hand om ekonomin
och många andra administrativa uppgifter. 

Nämn en sak ingen vet om dig?
Jag håller på med geocaching!

MEDARBETARE TILLDELAS FORSKNINGSPRIS

Dylan Saleh har tilldelats priset ”Outstanding Qualitative Sports and Society
Research” vid konferensen Sport and Society Initiative (organiserad av Ohio State
University) för sin presentation av sitt examensarbete ”Hur före detta elitsimmare
upplever processen med avhopp under idrottsgymnasiet”. Väldigt roligt! 

FEM SNABBA

Kaffe/te
Morgonmänniska/kvällsmänniska
Pasta/potatis
Solsemester/skidsemester
Hav/sjö 

SHYAMA OLSSON

Vad är din roll i MASS?
Jag jobbar inom både simskolan och
skolsimsverksamheten och är en av
huvudledarna i paragrupperna. 

Nämn en sak ingen vet om dig?
Jag är väldigt grym på hundraser! 

FEM SNABBA

Kaffe/te
Morgonmänniska/kvällsmänniska
Pasta/potatis
Solsemester/skidsemester
Hav/sjö 

 

JULIA NYQVIST

Vad är din roll i MASS?
Tränare i tävlings- och träningsgrupperna.
Ansvarig för de äldre tävlingsgrupperna.
Sköter även en hel del administration. 

Nämn en sak ingen vet om dig?
SUM SIM kvalade en gång som ung, men
startade innan "på era platser" - var helt
enkelt lite snabb i starten...

FEM SNABBA

Kaffe/te
Morgonmänniska/kvällsmänniska
Pasta/potatis
Solsemester/skidsemester
Hav/sjö 

 


