Kära medlemmar!
Trots de ovissa tiderna håller KSS igång verksamheten på ett mycket bra sätt. Vi anpassar oss efter
den verklighet vi lever i och vi i styrelsen har arbetet mycket hårt med alternativa lösningar.
Vad har då hänt sen jag hörde av mig senast?
•
•

•

•

•
•

Vi har lyckats knyta både en ny huvudtränare till klubben i Cherie Rydahl och en kanslist, Ann
Charlott Bergstrand, som båda kommer att vara mycket viktiga för vår organisation framöver.
Simningen avslutade säsongen med det Riksmästerskap som ersatte de ordinarie
mästerskapen och förutom massor av nya personbästa, klubbrekord, kval till SM, JSM, DM,
Sum-Sum och Stockholm Swim Open så har vi nu också tre simmare som kan titulera sig
Riksmästare 2020: Linnea Lindberg (800m fr), Ludvig Mathisen (100 br) och Miranda
Wahlstedt (400 fr). Ett stort grattis till alla som tränat så hårt under våren.
Vattenpolon beslutade att begränsa sin verksamhet till juniorsidan då seniorlaget har haft
svårt med rekryteringen. Ett par av de äldre spelarna har axlat tränarrollen – starkt! Vi
hoppas mycket på de kommande talangerna.
Simlinjen har naturligtvis drabbats hårt av coronarestriktionerna, men vi har lyckats hålla
igång delar av den planerade verksamheten under våren samt ger de som inte kunde vara
med i vår en möjlighet att simma under sensommaren/tidig höst i stället. Vi planerar att
starta simlinjen igen under hösten – mer om det i separat information.
Simhopp har hållit igång som vanligt och har fulla grupper – härligt!
Öppet vatten blev tvungna att ställa in sommarens stora tävling, men har i stället tagit sig an
att arrangera Vansbro Home Edition som går av stapeln på lördag.

Ett mycket bra avslut på en annorlunda säsong. En säsong som fått oss att tänka i nya banor, lärt oss
massor av nytt och som fått oss att inse ännu mer betydelsen av hur fantastiskt det är att utöva
vattensport.
Jag är så imponerad av den energi och positiva anda som finns i alla våra sektioner - fortsätt så!
Nu tar vi en välförtjänt vila och återkommer för nya utmaningar i augusti. Jag önskar er alla en
fantastisk sommarledighet. Håll avstånd och håll ut tills vi ses igen!

Bästa hälsningar
Per

