
Hej alla simmar- och hopparvänner!

Det var ett tag sedan nu, som jag skrev ett informationsbrev till er alla i ÖSA. Dels har vi 
haft årsmötet, och då var de flesta av er där, vilket gjorde att det inte blev något skrivet, 
dels är jag inne i en väldigt intensiv period med mitt företag. Men nu kommer det i alla fall 
ett livstecken.

Jag tränar ganska hårt nu för att bygga upp mig för min stora utmaning detta år; att simma 
den omtalade Catalinakanalen från Catalina till San Pedro i Kalifornien. Det kommer att 
ske i mitten av augusti. Jag är ofta nere i Gustavsvik och jag blir bara så glad när jag ser 
intensiteten och glädjen i simgrupperna. Likaså är det fantastiskt roligt att se att simhoppet 
börjar vakna ur sin törnrosasömn och nu siktar man på att bygga upp en 
tävlingsverksamhet igen. Härligt! Jag ser också hur konstsimmet jobbar och det värmer. 
Handikappträningen var länge sedan jag bevittnade, men jag vet att de tränar på. Med 
andra ord; aktiviteten i ÖSA är hög. Lägg därtill simskolan!

I lördags var vi ca 35 medlemmar som samlats på Behrn Arena, 4:e våningen, för att 
inleda arbetet med att forma våra mål och bygga en verksamhetsplan. Till hjälp fick vi 
guidning genom SISU, vilket var värdefullt. SISU har ju stor erfarenhet av sådana här 
diskussioner och det är ju viktigt att det blir konkret och inte alltför mycket flummiga 
klubbaktiviteter. Jag tycker att vi klarade oss galant. Fast vi är inte klara ännu utan det här 
var början. Inom kort kommer ni att få en sammanfattande beskrivning av vad vi jobbat 
fram hittills. Meningen, och förhoppningen, är att fler ska engagera sig och komma med 
synpunkter. Vi hade ingen från handikapp där, och det var väldigt tråkigt. Så till er kan jag 
bara säga; se till att vara med nu. Det går inte att komma i efterhand och vara missnöjd 
med klubbens inriktning och mål. Ett nytt medlemsmöte blir den 6 september.

Vår satsning på TI (Totalimmersion) ser väldigt lovande ut. Jenny och Åsa gör goda 
insatser och ekonomiskt ser det mycket intressant ut. Och jag säger bara, vänta tills vi får 
vår undervisningsbassänger. Då kommer vi att applicera de här idéerna på simskolan och 
det kommer att explodera. Här finns en källa till mycket glädje för våra kunder, det vill säga 
barn och vuxna, som vill lära sig simma på ett effektivt sätt, och för vår ekonomi, och 
därmed möjligheter att bygga en riktigt bra förening.

Då är vi inne på bassängfrågan. Gustavsvik har låtit rita på en lösning som ser intressant, 
men inte perfekt, ut. Vi har en dialog och hoppas relativt snart kunna presentera en 
lösning. Men vi måste få gehör för en del saker, som är fundamentala för oss. Jag tror det 
löser sig. Kommunen blir tvungen att gå in i projektet, det är mitt tips. Vi återkommer från 
styrelsen, så snart vi har något konkret.

Simma långt!

Lennart


