Ordförande har ordet

juni 2020

Härligt att sommaren är här och våra utebad öppnar igen. Även sjöar och vattendrag värms upp och Öppet
vattensäsongen kan börja. Jag fick för några dagar sedan ett sms från Rättviks Simförening där de berättade hur
de nu tränar med alla sina simmare (ungdomar till masters) i Enån. Vi har lagt ut all text och bilder på vår
Facebook sida för er som är intresserade att läsa mera. Hör gärna av er om vad som händer i era föreningar –
alltid spännande att se vad som pågår runt om i distriktet och så kan vi dela med oss av bra tips och trix!
Många föreningar har varit kreativa och hittat på nya tävlingsformer nu under Covid-19 tiden. Simhoppet har
rapporterat att de haft ett antal digitala tävlingar, där hoppen har gjorts på hemmaplan och domarna har dömt och
gett sina poäng digitalt. Glädjande är också att flera föreningar kommer att arrangera Sim-RM på hemmaplan.
Det ska bli kul att höra om resultaten från detta – både från simmarna och arrangörerna.
På onsdag, 24/6 kl 19.00, har vi vår sista ”Nätverksträff för ledare och tränare” för säsongen. Då kommer
Jonatan Wik, Sportchef i Spårvägen, att berätta och svara på frågor om hur de jobbar för att undvika selektering
av simmare. Anmäl er via länken: här
Vi hoppas på att slå vårt deltagarrekord från den senaste träffen, vilket vore en härlig avslutning. Till hösten
kommer vi att fortsätta med Nätverksträffarna och vill påminna om att vi gärna vill ha in förslag på hur dessa ska
utformas (Hur? När? Ämnen? Föreläsare?)
Den 8 juni hade vi vårt senaste styrelsemöte – alla var med via Teamslänk. Tävlingskommittén, med Ulf
Högqvist, Karlskoga, som ansvarig, väntar fortfarande ivrigt på att den nya säsongsplaneringen för simning
2021-2024 ska bli fastställd av SSF. Vi hoppas på ett besked kommande veckor och kommer då att så snabbt det
bara går se över distriktets aktiviteter. Janne Olsson, på kansliet, har tagit Christer Söderberg, Upsala S, till hjälp
för att se över vår hemsida. Har ni önskemål och tips så hör gärna av er till dessa herrar! Vår ambition är att den
ska innehålla nyheter, uppdaterade och intressanta dokument och framför allt -det ska vara lätta att hitta det man
söker. Vi utsåg också kärnan till en liten arbetsgrupp (Ulf Högqvist och Christer Söderberg) som ska titta
närmare på vad vi kan göra för att hjälpa föreningar som har problem att hyra sina anläggningar till evenemang
på grund av tex höga hyror eller andra orsaker. Även här vill vi gärna att ni hör av er om ni har synpunkter kring
detta eller om ni vill vara med och arbeta med dessa frågor.
Vi håller nu tummarna att vi efter sommaren ska kunna återgå till en mera normal tillvaro och att de aktiviteter
som planeras ska kunna genomföras. Inom MSSF regi hoppas vi så klart på att både simmarlägret i Älvdalen och
Inspiritaionslägret i Katrineholm ska vara möjliga att genomföra. Det kommer också att bjudas in till ett antal
utbildningar, både Simidrottsledare och Simlinjeinstruktör – håll utkik efter dessa på vår hemsida!
Ta väl hand om er och njut av sommaren. Hoppas alla får en solig och fin midsommar!
Simmarhälsningar
Maria Edstedt
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