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Strategi 2025
Idrottsrörelsen håller på att förändras.
Förbunden inom Svensk Idrott har enats om en gemensam
vision för framtiden i Strategi 2025. Falu SS har också påbörjat
ett strategiskt arbete mot 2025. Tidigare i höstas samlades vår
styrelse och flera medarbetare under ett dygn i Tällberg för att
diskutera utmaningar och vägval. Vi vet att vi inom några år
kommer ha en helt ny simanläggning i Falun. Hur kommer
Falu SS påverkas av det?
Inom Falu SS försöker vi varje dag ta ett steg mot en mer
nyfiken och välkomnande simidrott där fokus på utveckling
gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I Falu SS
ska alla få chansen att nå sin fulla potential, för när det väl
kommer till kritan så bedriver vi simidrott för att ha roligt, må
bra och utvecklas under hela livet.
Tomas Viker
Klubbchef

SIM
Lena och Sara med i SOK-program
Den 1-8 november befann sig aktiva och hemmatränare
som ingår I utvecklingsprogrammet Talang 2022 på
Playitas, Fuerteventura för en veckas camp. I
kombination med en intensiv träningsvecka ska SOK:s
individuella stödinsatser mejslas fram för varje aktiv.
Med på campen är 22 aktiva med 20 hemmatränare
från tio idrotter, SOK:s sportchefer och resurspersoner
inom fysrådgivning, sjukgymnastik, nutrition och
medicin. Lägret erbjuder bra träningsmöjligheter för
alla idrotter på Apollos kompletta anläggning Playitas
på Kanarieöarna.
- Under veckan gick vi igenom träningsplanering och
individuella utvecklingsplaner för att lägga en bra
grund för kommande tränings- och tävlingssäsong.
Under veckan fick de aktiva genomföra hälsokontroller
och ha föreläsningar på viktiga områden som
kosthållning och styrka/skadeprevention, berättar
Mårten Fredriksson som håller i planeringen av lägret
för SOK:s räkning.

SIM
Falu SS hade med 5 tjejer till JSM/SM i Stockholm 14-18/11.
Sara kommer från en lång säsong med EM, Ùngdoms-OS, och
simmade bara 50m-sträckor. Det blev guld på SM 50 fjäril och
silver på JSM. Silver på 50 frisim och nytt personligt rekord.
Sara fick ett fint pris av Svenska simförbundet som delar ut ett
stipendium på 30.000 kr. Sara fick det för sina fina insatser på
YOG där hon simmade till sig en guldmedalj på 50 fjäril.
Sara simmade 50 bröst ovh det blev en B-final och ett snyggt
pers på 32.88 Sara simmade 50 rygg, och det blev pers och
klubbrekord igen med tiden 28.40. Och final.
Frida Lannhard gjord ett bra JSM/SM med tanke på att hon
haft otur med sjukdomar under hösten. Det blev bra tider i
lagkapperna för Frida.
Moa Holmström simmade sitt första JSM/SM 50 och 100 bröst,
som gick bra med fina personliga rekord på båda distansera.
Amanda Jobs simmade också sitt första JSM/SM. Lite pirrigt
men snyggt personligt rekord på 200 fjäril och fina simningar i
lagen.
Ronja Rantanen slog personligt rekord på 100 frisim.
Laget 4x100 frisim sänkte sin anmälningstid med 4 sek. Fina
tider på samtliga.
4x50 medley: Sara 28.47 nytt klubbrekord, Moa 33.30, Amanda
28.97 och Frida 27.05. Det blev en 8:e plats på JSM.
4x100 medley: på startsträcka blev det pers och klubbrekord
för Sara 1.01.93. Moa 1.24.1, Amanda 1.04.95 och Ronja 1.01.29.
Tiden blev 4.22.16, en sänkning av anmälningstiden med 5 sek.
Kul med klubbrekord av Sara och bra simmat av debutanterna
Moa och Amanda.

POLO
JSM
Det går riktigt bra för Falu SS lag i Junior-SM (U20), och vi börjar
våga hoppas på en slutspelsplats. Riktigt bra jobbat av våra härliga
poloungdomar!

USM-B
Ungdomslaget har gjort en bra start i seriespelet och har goda
möjligheter att nå ett slutspel. Våra unga spelare utvecklas bra och
tränar hårt.

Landslag
FSS har hela tre spelare som tagits ut till landslagsspel i NM som
spelas i Odense 23-25 november. Det är Daniel Broback i U15laget, samt Max Ekblad och Olle Lindgren i U17-laget. Lycka till i
Danmark killar!

Läger
Polon åkte till Barcelona under en långhelg i september och
drillades i poloteknik av Yuri, som gjorde ett mycket bra jobb med
våra spelare. Det blev hård träning, men även en del havsbad.

Allsvenskan
Allsvenskan har dragit igång, och i år får den bli som den blir. FSS
fokuserar på seriespel för de yngre spelarna, vilka också deltar i
a-laget tillsammans med våra äldre spelare.

Missa
inte
Bokning av nästa
termins kurser
Måndag den 10 december kl
20:00 öppnar vi
förtursbokningen till våra
simskolor och vuxencrawl.
Ordinarie bokning öppnar
den 12 december kl. 20:00.
Alla vårterminens kurser
startar under vecka 3.
Boka din plats här… och
klicka på BOKNINGAR.

Triathlon för barn
Du har väl inte missat att Falu SS
erbjuder triathlonträning för
barn och ungdomar? Varje
tisdag kl 18-19 samlas ett gäng
barn under ledning av
triathlontränare Marie Carlsson.
Ingen föranmälan krävs, det är
bara att dyka upp om man vill
prova. Samling sker som regel
utanför gamla simhallsentrén.
Kontakta gärna Marie på epost
mariecarlsson95@gmail.com för
den senaste infon om
samlingsplats.

Falu Minisim - julavslutning
Falu Simsällskaps Julavslutning blir i år söndagen den 9 december kl.
16:00 - ca 19:00. Kvällen inleds med en simtävling i miniformat och
fortsätter med vattenpolo och luciatåg.
Alla deltagande barn bjuds på lussefika. Ta med mormor, morfar,
farmor, farfar och alla andra som är intresserade till Lugnets simhall.
Inträde kostar en bingolott. Samling för insim kl 16:00 inne i
mellanbassängen.

ERBJU
DANDE
Sitt inte lottlös –
Bingolottos Uppesittarkväll
Falu SS säljer även i år Bingolottos
populära lotter till uppesittarkvällen
den 23 december. Köp dina lotter av
Falu SS och stöd samtidigt vår
verksamhet. Lotter kan beställas via
mail tomas@falusim.nu och hämtas ut
på vårt kansli efter ök. Beställer du fler
än 6 lotter skickar vi hem dem med
posten. Ange namn, adress och
telefonnummer.

2xu
Länk: http://bit.ly/2K3AKpq
Rabattkod: VIP

OBS-GÄLLER T O M
21 NOVEMBER!

På gång
•
•
•
•
•

v. 48: Simskoleavslutningar
9 december: Luciaavslutning med minisimtävling
10 december kl 20:00: Förtursbokning öppnar
12 dec kl 20:00: Bokningen öppnar för VT 2018.
v.3: Alla vårterminens kurser startar

