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Ordförande har ordet
40 år fyllda med simning, glädje och gemenskap
Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen
Jag är glad och stolt över att få vara en del av Halliwick. När jag ser tillbaka på
åren jag och min familj varit aktiva i klubbarna känner jag stor tacksamhet till
alla er som under åren drivit och engagerat er ideellt för att ge oss alla,
funktionshindrade, föräldrar, syskon, och assistenter så mycket. Då menar jag
inte enbart möjligheten att simma och bada tillsammans. Jag tänker på allt det
andra vi fått: nya vänner, nya intressen, resor, stöd, trygghet, kunskap och
erfarenhetsutbyte.
Jag ställer mig frågan vad hade vi i min familj gjort idag om vi inte för 24 år
sedan hade sett en lapp på habiliteringen i Blackeberg där det stod något om
välkommen till simning för alla oavsett funktionshinder?
Och efter det en hel rad av sammanträffanden som gjorde att vi blev en del av
Halliwickfamiljen.

Ett särskilt stort tack till Åke och Elvy Lundvall!

Jag är glad över att vi kan fortsätta erbjuda våra medlemmar simning,
gemenskap och en innehållsrik fritid år efter år. Jag vill rikta ett stor tack till alla
i styrelsen som genom sitt engagemang och fantastiska arbete ger oss möjlighet
att ha alla dessa aktiviteter under året. Utan er skulle vi inte kunna erbjuda allt
det fina vi har tillsammans. Ett stort tack till alla gruppledare som finns för oss i
simhallen varje vecka och tack till alla simmare. Jag vill även tacka alla
föräldrar, anhöriga och assistenter som bidrar till att vi har en härlig glädje och
gemenskap.

Ett stort tack till alla de sponsorer - organisationer, fonder, myndigheter, företag
- som donerar pengar eller ger annat stöd till våra klubbars verksamhet och på
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annat sätt uppmärksammar våra aktiviteter. Utan ert stöd är vår verksamhet inte
möjlig och ni bidrar alla till att våra barn, ungdomar och vuxna får en god och
innehållsrik fritid med möjlighet att lära sig flyta, simma och umgås socialt.

Nu har vi ett nytt år - 2018 - framför oss med nya möjligheter och utmaningar att
se framemot.
Ett stort tack till hela Halliwickfamiljen!
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Valda av årsmötet för styrelseuppdrag för
Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 2017
Följande personer har haft styrelseuppdrag i Halliwickklubben Viggen:
Uppdrag

Namn

Period

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Jakob Henriksson
Liselott Jonsson
Annette Lack
Katarina Ejergård
Marion Lundberg

Nyval till 2018
Nyval till 2018
Vald till 2019
Vald till 2019
Omval till 2018

Revisorer

Bengt Mellbom
Shilan Parvaneh
Pelle Börjesson

Revisorssuppleant
Valberedning

Pelle Börjesson, sammankallande
Moa Lundvall
Bengt Mellbom
Markku Niku

Lägeransvariga har utsetts av styrelsen.
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Följande personer har haft styrelseuppdrag i Halliwickklubben Doppingen:
Uppdrag

Namn

Period

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Jakob Henriksson
Liselott Jonsson
Annette Lack
Katarina Ejergård
Irène Borg
Pia Lindström

Nyval till 2018
Nyval till 2018
Vald till 2019
Omval till 2018
Omval till 2018
Omval till 2018

Revisorer

Pelle Börjesson
Shilan Parvaneh
Bengt Mellbom

Revisorssuppleant
Valberedning

Pelle Börjesson, sammankallande
Moa Lundvall
Bengt Mellbom
Markku Niku

Lägeransvariga har utsetts av styrelsen.
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Halliwickgala med 40-årsjubileum
Årets Halliwickgala som gick av stapeln lördagen den 22 april var ett extra
högtidligt tillfälle då klubbarna också firade 40-årsjubileum. I 40 år har
föräldrar, anhöriga och personal ideellt drivit simverksamheten i
Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen som gör att funktionsnedsatta
personer tillsammans med sina familjer får lära sig simma. Galan hölls i Järfälla
simhall och närmare 100 tävlingssimmare deltog, alla på sina egna villkor. I
Halliwickklubbarnas tävlingar är alla simdeltagare vinnare och alla får både
diplom och medalj samt hyllningar av publiken. Middag med extra jubileumstal
hölls efter tävlingarna och för underhållning samt dans stod Tony Samil med
kompanjon.

Lägerverksamhet
Två lägerresor har gjorts under 2017. Ett skid- och simläger under sportlovet till
Åre. För tredje året i rad gick höstresan till Rhodos i september månad och
deltagarna kunde välja mellan en eller två veckors lägervistelse.

Vinterläger i Åre
Söndagen den 26 februari reste 35 glada och förväntansfulla
Halliwickmedlemmar till Åre. Två familjer lämnade återbud då de tyvärr inte
kunde delta på grund av sjukdom.

Dagarna i Åre var fyllda av utmaningar i skidbackarna tillsammans med
Totalskidskolans duktiga personal för många, samt egna prövningar för andra.
Vintriga promenader föredrogs av några, men vid lunchdags träffades alla runt
grillen för att äta den medhavda matsäcken samt grilla korv och hamburgare.

På eftermiddagen var det dags för besök i hotellets bad- och saunaavdelning.
Det är minsann ingen dum avslutning på en aktiv dag!
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Lördagen, lägrets sista dag, bjöd på olika önskade aktiviteter. Tur med
hundspann på Helgesjön eller att ge järnet i backarna. Efter frukosten söndagen
den 5 mars äntrade vi bussen, lite trötta men nöjda och for åter mot Stockholm.

Höstläger på Rhodos
Årets höstläger gick tillbaka till Rhodos Kallithea Beach vilket kändes extra bra
eftersom det var vår tredje resa dit och alla känner sig trygga med resmålet.
Liksom tidigare år valde en del av oss att åka en vecka. Totalt var vi 44
medlemmar som reste iväg den 11 september varav 12 medlemmar åkte hem
efter en veckas vistelse. Två medlemmar reste ned för att delta den andra
veckan.

Pappa strand välkomnade oss med öppna armar och resan bjöd oss på det
soligaste vädret någonsin. Förutom simmarnas framsteg i vattnet, ett uppdaterat
sånghäfte och trevlig samvaro så hann vi även med ett besök ut på det blå, med
samma båt som förra året. Nina hade dessutom kollat upp en väldigt trevlig
restaurang som även hade dansuppvisningar av traditionella grekiska danser och
god grekisk mat. Där träffade vi på våra vänner från det grekiska dagcentret som
vi har besökt tidigare år. De kom också och besökte oss på hotellet och hade då
även med sig borgmästaren av Rhodos stad. Vi fick en fin tavla från honom och
från dagcentret en tavla där våra namn var sammanflätade och en förhoppning
om att kunna ses och kanske lära dem halliwickmetoden nästa år.

Simverksamheten
Medlemmarna i klubbarna har haft tre simtillfällen varje vecka under året,
söndagar och torsdagar i Beckisbadet samt tisdagar i Järfälla simhall. Det har
funnits simtillfällen både i den stora och mindre terapibassängen under
söndagarna. Vid flera tillfällen har en del nya och yngre medlemmar deltagit.
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Medlemsavgiften för 2017 har varit oförändrad och legat på samma låga nivå,
300 kronor per medlem och år.

Under sommaruppehållet i simhallarna möttes de som ville vid tre tillfällen på
kvällstid vid Handikappbadet Stora Sköndahl.

Trivsel
Middag och dansträffar har hållits under året på både Fryshuset till Arvingarna
och på Arena Satelliten till Häggarna. I samband med terminsavslutningarna har
avslutningsfika hållits. Lucia firades i Järfälla och då kom även tomten på besök.
Vid advent togs klubbarnas medlemmar på Beckis emot med tända ljus och fika
av Åke Lundvall. Något som uppskattas mycket av klubbmedlemmarna.
Julgransplundring hölls i samband med årsmötet i januari. Informationsträffar
har hållits för lägerdeltagarna. I slutet av året arrangerade Elvy Lundvall
julmåltid på Stortorgskällaren för klubbarnas veteraner och jubilarer. Det bjöds
på god mat och trevlig samvaro. Denna tradition är en mycket uppskattad
aktivitet som deltagarna sätter stort värde på. Medlemmar i klubbarna som
jubilerat med jämna år under 2017 har också uppvaktats med gåva.

Utbildningar
Tyvärr har det på grund av ledarbrist inte varit möjligt att hålla några
utbildningar under året.

Föreningsarbete
Efter årsmötet hade styrelsen en kick-off för att diskutera verksamheten och
fördela arbetsuppgifter. Totalt har styrelsen haft 10 styrelsemöten under året,
varav ett av dessa skedde via telefon och mail. I samband med några av
styrelsemötena har också gruppledarna deltagit för att diskutera
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simverksamheten. Då allt arbete sker på ideell och frivillig basis av anhöriga och
några assistenter gick styrelsen ut med en extra uppmaning om fler som behövde
delta och ta olika arbetsuppgifter under Halliwickgalan för att denna skulle
kunna genomföras.

Engagemang i klubbarna
Klubbarna har under året vid flera tillfällen uppmanat medlemmarna att
verksamheten har behov av fler som tar en aktiv del i att driva verksamheten.
Behovet är stort av fler ledare till den reguljära simverksamheten, för att kunna
hålla i kurser för instruktörer samt resa på läger, men också vid halliwickgala
och annan social samvaro.

I ett försök att hitta nya vägar att få in pengar till klubbarnas ekonomi för att
kunna driva verksamheten gjordes försök under 2017 att dra igång försäljning av
produkter från Newbody. Företaget riktar sig till skolklasser och
idrottsföreningar och verksamheten. Produkterna är främst underkläder och
strumpor till fördelaktiga priser och lämpliga för idrott. Styrelsen diskuterar
fortsatta försök.
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Styrelsemöten under 2017

Januari
18 januari

Styrelsemöte

29 januari

Årsmöte

Februari
4 februari

Kick-off för nya styrelsen

15 februari

Styrelsemöte

Mars
15 mars

Styrelsemöte

April
19 april

Styrelsemöte

Maj
17 maj

Styrelsemöte

Juni
7 juni

Styrelsemöte

Aug
16 augusti

Styrelsemöte och gruppledarträff

Okt
11 oktober

Styrelsemöte

Nov
15 november

Styrelsemöte
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Övriga verksamheter under året:
Januari
10 januari
12 januari
15 januari
Februari
26 februari – 5 mars
April
22 april
Maj
5 maj

Första simtillfället tisdagar i Jakobsberg
Första simtillfället torsdagar i Beckis
Första simtillfället söndagar i Beckis
Åreläger

Halliwickgala och 40-årsjubileum
Middag och dans på Fryshuset till Arvingarna

13 maj

Middag och dans på Arena Satelliten till Häggarna

14 maj

Lägerträff

18 maj

Sista simtillfället söndagar i Beckis

30 maj
Juni
8 juni

Sista simtillfället tisdagar i Jakobsberg

Juni – juli –
augusti

3 simtillfällen vid Stora Sköndahls Handikappbad

22 augusti

Första simtillfället tisdagar i Jakobsberg

24 augusti

Första simtillfället torsdagar i Beckis

27 augusti
Sep
10-24/9
Nov
24 november
Dec
12 december

Första simtillfället söndagar i Beckis

17 december
19 december
21 december

Sista simtillfället söndagar i Beckis
Sista simtillfället tisdagar i Jakobsberg
Sista simtillfället torsdagar i Beckis

Sista simtillfället torsdagar i Beckis

Höstläger Rhodos
Dans Fryshuset
Luciafirande i Jakobsberg
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Klubbens medlemmar
Tillsammans hade Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 140 betalande
medlemmar per den 31 december 2017.

Till minne
Som nämnts tidigare har Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen firat 40årsjubileum. Det är 40 år sedan de första familjerna startade att simma, så många
fler har under årens lopp både fått och gett simglädje och social samvaro. För
många av medlemmar blir klubbarna som en familjesamvaro. Liksom i alla
andra familjer svetsas man samman och delar både glädje och sorg. Klubbarna
skänker därför en alldeles särskild tanke till vår medlem Åsa Pettersson som
mist sin mamma och vi vår medlem och simkompis Marion Lundberg som efter
en tids sjukdom gick bort strax före jul. Klubbarna skickade också
kondoleansbukett till Åsa med familj.
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Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 2017
Året som gått i bilder

Högtidligt besök av borgmästaren av Rhodos stad och
gänget på gruppboendet som klubbarna blivit kompisar
med.
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Familjen Ljunggren njuter av sol och bad under ett ovanligt soligt
höstläger på Rhodos.

Fina doppingar i salta hav.
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Det här är livet!

Kärlek och kramar i massor.
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Middag innan dans till Arvingarna på Fryshuset.

Diplom, medalj, present och folkets jubel – här är alla vinnare!
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Dags för dans på Halliwickgala efter simtävlingarna.
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Tidningen Åre idag gjorde reportage om Totalskidskolan som firade
30 år – vår medlem Mattias höll sig framme och kom i tidningen.

Strålande sol och gnistrande snö gjorde skidlägret perfekt!
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Tid för babbel och bubbel blev det också i Åre.

Åke bjuder på 1a adventsfika i entrén till Beckisbadet.
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Många Halliwickare deltog på manifestationen för LSS på
internationella handikappdagen den 3 december.

20.

Till minne av Halliwickmedlem Marion Lundberg

Åsa med sin mamma Marion – så här skrev Åsa på facebook:
Det här är min Mamma Marion. Torsdag den 14 december 2017
lämnade hon sin kropp här på jorden den var sjuk och mamma
behövde den inte längre, hon fick ett par vita vackra vingar och blev
en ängel. Hon är en fantastisk mamma!
Rolig, glad, busig, knäpp, galen, påhittig, orädd, bestämd, stark,
generös och alltid med en sång redo.
Jag har bestämt mig för att inte sörja att vi inte får någon mer
fysisk tid tillsammans, jag tänker istället minnas och glädjas åt
varje sekund som vi har haft tillsammans och dem är många, fler än
man kan räkna!
Jag älskar dig Mamma! /Kramar Åsa
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