Verksamhetsberättelse
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Halliwickklubbarna
Doppingen och Viggen

Ordförande har ordet

Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen

Bästa simmare och vänner!

Vårt verksamhetsår 2020 liknar inget annat år vi har varit med om.

Coronapandemin som drabbat hela världen har verkligen medfört ett

helt annat sätt att leva. För många av våra medlemmar har det varit

ett jobbigt år på många sätt, oro för att själv drabbas av sjukdom och
oro för att nära och kära ska drabbas.

När vi planerade verksamheten och startade vår simverksamhet på

nyåret var vi alla förväntansfulla inför att ses i badet, hålla

Halliwickgala och resa på våra läger. När pandemin slog till i mars

fortsatte vi simverksamheten, men med individuell simning i

Beckisbadet där vi hade egen tillgång till badet. I Jakobsberg beslöt

vi att ställa in helt eftersom allmänheten också har tillgång till badet
och av säkerhetsskäl såg vi inte att det var möjligt att fortsätta ses

där.

Efter sommaruppehållet var vi några till som anslöt och simmade på

egen hand i Beckisbadet och våra simmare var alla så duktiga att

hålla avstånd och hälsa på varandra på alla de nya sätt vi lärt oss att

göra för att undvika fysisk kontakt.

Men så kom den andra vågen av coronapandemin och i oktober så

beslutade Stockholms stad att stänga sina badhus helt.

Nu när vaccineringen mot covid-19 har kommit igång igen så hoppas

vi att det inte är alltför långt kvar tills vi kan träffas igen och simma

tillsammans, göra våra lägerresor och hålla vår Halliwickgala.

Dessutom har vi ett jubileum att fira då det 2020 var 50 år sedan

Halliwickmetoden introducerades i Sverige och vi har flera jubilarer

att uppmärksamma.

Så kära simmare och vänner - vi fortsätter att hålla ut, tvätta

händerna och hålla avståndet. Vi hoppas att alla våra medlemmar i
Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen fortsätter att vara

medlemmar och att vi snart ses igen!

Jakob Henriksson
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Valda av årsmötet för styrelseuppdrag för Halliwickklubbarna
Doppingen och Viggen 2020

Följande personer har haft uppdrag för Halliwickklubben Doppingen:

Ordförande

Jakob Henriksson

omval till 2022

Kassör

Katarina Ejergård

omval till 2022

Vice ordförande

Liselott Jonsson

omval till 2022

Sekreterare

Annette Lack

vald till 2021

Ledamot

Pia Lindström

omval till 2022

Revisorer

Shilan Parvaneh

Revisorssuppleant

Bengt Mellbom

Valberedning

Moa Lundvall (sammankallande)

Ledamot

Ledamot

Irene Borg

Barbro Svärd

omval till 2022
nyval till 2021

Markku Niku

Amanda Adolfsson
Bengt Mellbom
Markku Niku

Lägeransvariga har utsetts av styrelsen
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Valda av årsmötet för styrelseuppdrag för Halliwickklubbarna
Doppingen och Viggen 2020

Följande personer har haft uppdrag för Halliwickklubben Viggen:

Ordförande

Jakob Henriksson

omval till 2022

Kassör

Katarina Ejergård

vald till 2021

Ledamot

Anneli Borg

omval till 2022

Revisor

Shilan Parvaneh

Revisorssuppleant

Markku Niku

Valberedning

Moa Lundvall (sammankallande)

Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot

Liselott Jonsson

Annette Lack

Robin Malmberg

omval till 2022

vald till 2021

fyllnadsval 1 år till 2021

Bengt Mellbom

Amanda Adolfsson
Bengt Mellbom
Markku Niku

Lägeransvariga har utsetts av styrelsen
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Verksamheten under Coronaåret

Den 11 mars la vi ut information om Halliwickgalan på facebooksidan.

Veckan efter blev det tydligt att coronapandemin slagit till med all kraft
också i Sverige och styrelsen beslutade att avboka galan. Simningen i

Järfälla gjorde först ett uppehåll på ett par veckor, för att sedan ställas in
resten av året. På Beckisbadet höll vi öppet för individuell simning men
hade inga grupper för att undvika närkontakt och smittorisk. Efter

sommaren var det några fler som anslöt både på söndagarna och

torsdagarna i Beckisbadet. Men så kom den andra vågen av corona och

Stockholms stad beslutade stänga alla badhus. Av samma orsak ställdes

även höstlägret på Rhodes in.
Vinterlägret i Åre

På årets vinterläger som ägde rum den 23 februari till 1 mars deltog

37 medlemmar. Detta år visade sig Are från sin bästa sida med

många soliga dagar och mycket snö. Det blev dagar fyllda med
underbar skidåkning tillsammans med glada skidlärare från

Totalskidskolan. Vid lunch samlades vi vid grillarna utanför

Totalskidskolan och njöt av att vara tillsammans, berätta om

förmiddagens äventyr i backarna med mera. Skidlärare Theo tog
med Robin på en tur i med skicart

Det vara inte bara våra deltagare i totalskidskolan som fick njuta av

vacker natur, en del åkte slalom, två assistenter provade för första

gången i sitt liv på att åka skidor vilket de tyckte var jätteroligt. Flera

tog långa promenader längs fjället, andra satt i solen och njöt. Två

glada herrar fick mysiga stunder tillsammans i skidspåret som kunde
glädja oss andra med sina helt underbara berättelser om sina

upplevelser. För de som inte var på fjället kunde promenera på

Aresjön.

Tillbaka till hotellet bjöds vi på härliga upplevelser på Club Sports &
Swim World i jacuzzi, simmade bland strömmar och vattenfall och

avslutade i bastuvärlden.
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Som avslutning på veckan rundade vi av med att bowla vilket var
uppskattat av våra simmare. Vilka fantastiska dagar vi fick

tillsammans!

Föreningsverksamheten

Under året har 11 styrelsemöten hållits och när pandemin gjorde det

omöjligt att ses fysiskt genomfördes dessa digitalt via Teams. Det första

styrelsemötet, den 18 augusti, inför hösten hölls hemma hos Pia Lindström

som även bjöd på god måltid. Då hölls även ett gruppledarmöte.
Styrelsen har också träffats och lagt upp riktlinjer och roller för
ledamöterna i styrelsen och sitt föreningsarbete.

Kommunikation

Asa och Ju lea Lundvall har fortsatt sitt arbete med att ta fram en ny

hemsida för klubbarna. De gick även en utbildning i att utveckla hemsidor.

Mötesmedverkan

Klubbarna har också deltagit i extern föreningsverksamhet. Den 20

augusti deltog Jakob Henriksson och Asa Lundvall i

Parasportföreningens samverkansmöte för Stockholms alla

Halliwickklubbar. Mötet hölls på ett coronasäkert digitalt vis.

Asa Lundvall har deltagit i Samsyn med Järfälla kommun och RF-SISU:s

möte om föreningskunskap och information om bidrag samt diskussion om

hur det går i de olika föreningarna.
Utbildning

Hemming Niku och Julea Lundvall deltog i utbildning för

ungdomsledare. Bland annat träffades man den 3 oktober för en
heldag på Bosön. Bådavåra deltagare var mycket nöjda med

utbildningen som gav goda kunskaper och diskussioner om gällande

normer och hur man som tränare ska samarbeta med andra tränare,
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samt om strategi 2025. Mellan kurstillfällena ingick att göra

hemuppgifter då man skulle ta fram information om den egna

klubbens värdegrunder. Båda lärde sig mycket nytt och intressanta

ämnen.

Stipendium för ungdomsledare

Julea Lundvall nominerades och fick ett stipendium för sitt engagemang
som ungdomsledare.

Vardagshjälte i Järfälla

Asa Lundvall nominerade till Järfälla kommuns pris Vardagshjälte.

Asa som under hela sitt liv har stöttat och hjälpt personer med

funktionsvariationer till en så bra tillvaro som möjligt var en av fem

nominerade hjältar. För Halliwickklubbarna är Asa vår vardagshjälte

även om hon inte vann Järfällas pris.

Juryns motivering för vardagshjälte till Asa var:
Asa är en lokal hjälte för att hon genom att lära unga simma få dem
att växa som människor både i och utanför bassängen
Lucia och jul

Det traditionellt luciafirande med luciatåg vid bassängkanten och

efterföljande fika med besök av tomten var i år inte möjlig att genomföra.
Istället bjöd Ake Lundvall på en digital uppläsning av den traditionella

Endast Tornen är vaken.
Jubilarer och jubileum

Aret 2020 var ett år då många jubileum och jubilarer skulle ha firats om

inte coronapandemin satt stopp för fysiska träffar. Bland annat var det 50

år sedan Halliwickmetoden introducerades i Sverige. Klubbarnas

initiativtagare och ihärdiga ledare, Ake och Elvy Lundvall, kunde också fira
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ett alldeles eget jubileum. Det 25 juni hade de varit gifta i 60 år och firade
därmed diamantbröllop.

Utöver detta har klubbarna haft flera som fyllt jämna år: Rezan

Mohammed Ahmed 50 år, Karim Faris 60 år, Liselott Jonsson 60 år,

Annette Lack 60 år, AnneMaj Synnerud 75 år, Mcloud Banej 80 år samt

Elvy Lundvall 80 år. Klubbarna noterade alla jubileum och jubilarer för att

vid ett senare tillfälle när det är möjligt kunna uppmärksamma detta.
Gåva från medlem

Klubbarna tackar familjen Eldin som så generöst har skänkt ett

bidrag på 40 000 kronor till vår verksamhet. Familjen Eldin vill att

pengarna ska användas till något roligt för medlemmarna när det åter

är möjligt att träffas.
Fondmedel

Från Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen vill vi också tacka de

fonder som har beviljat oss bidrag för klubbarnas verksamhet. Dessa

bidrag gör det möjligt för våra medlemmar att fortsätta genomföra vår

verksamhet både när det gäller simning och sociala aktiviteter.

Tack till er alla som bidrar till detta!
Medlemsantalet

Vid årets slut hade Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 160
medlemmar.
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Ledamöter i styrelsen för Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen
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Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen verksamheten 2020 i bild

Simning i grupp har det varit glest med liksom uppvisning vid
Halliwickgala, som bilden är ifrån, under coronaåret 2020.

Vinterlägret i Are hanns med innan pandemin stängde ned det mest.

Sol, vackra vita vidder och trevligt sällskap

- så var

lägret i Are!
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Och fartfyllda färder!
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Ett toppenläger hade hela gänget i Are med hjälp av totalskidskolan.

Familjen Ljunggren fixade egen minigrupp och

hälsade glad midsommar på facebook.
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Ingen julavslutning utan att Åke läser tomten
-

och via film på facebook gick galant.

Glada medlemsfamiljer visade sin uppskattning via selfies på facebook.
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0011nera nu!
•

Vemärdin
hjälte 2020?

Vem l>":ker du är ~n riktig vardagshjalte?
Mm lokala hJälte är initiativet
dArvi lyfter fram människor som
görgotL inspirerar andra och bidrar
till att skapa en positiv känsla i
området där man bor.
Nu letar vi efter 2020 års hjälte
- och vi vill ha din hjälp!
Nominera din hjälte på)

Asa Lundvall nominerades till vardagshjälte i Järfälla kommun.
Och även om hon inte vann så är hon vår egen hjälte.

Många jubilerade detta år - Halliwickmetoden 50 år i Sverige och flera

medlemmar fyllde jämt. Dessutom firade hedersordförande Åke Lundvall

och hustrun Elvy diamantbröllop. Visst såg de lika förälskade ut som när
de gifte sig för 60 år sedan!
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