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Den 25 mars gick Årsmötet av stapeln i aulan på Nya Munken. Ny styrelse valdes och en
genomgång av årsredovisningen för 2013 gjordes.
gjordes Verksamhetsplanen för 2014 likväl som
verksamhetsberättelsen finns att hämta på LASS hemsida.
Styrelseordförande har ordet
Tack för fortsatt förtroende! Det känns bra att vi klarade av föregående års alla utmaningar
och att vi nu har en ekonomi i balans. Jag ser fram mot ytterligare ett år som
styrelseordförande förr föreningen och att tillsammans med
med den valda styrelsen fortsätta
jobba
a för att utveckla Lass mot högt uppsatta mål vilket innebär att möjliggöra för våra
medlemmar att uppnå de resultat i simning/simhopp som de satt upp som mål för sig själva.
Styrelsens alla medlemmar finner ni på LASS hemsida.
/ Katarina Eckerberg Olsson
Bredd- och vuxenverksamhet
Ordinarie kursverksamhet har avslutning 6-15
6 15 maj. Återanmälan till hösten 2014 gör du via
ditt konto på www.lass.se fr. o m måndag 19 maj. Nyanmälan kan ske från måndag den 2
juni.
Intensivsimskola kommer att hållas
hål
i Simhallen 19-28 maj och sommarsimskola
ommarsimskola i Tinnis v 2526 samt v 27-28.
28. Anmälan sker via LASS hemsida.
Tvärsimmet genomfördes under sportlovet där deltog ca 80 barn som gjorde fina prestationer
och alla fick deltagardiplom.
Vårsimmet genomförs den 3 maj. Det är en lättsam tävling för de yngsta simmarna i LASS.
Du kan välja att simma 25m rygg, bröst och/eller
och/eller frisim. Alla deltagare får medalj. Anmäl dig
till din tränare eller info@lass.se

LASS arrangerar Tinnisläger under vecka 25 och 32 klockan 10-16. Programmet består av
att vi varje dag har simträning där man får prova alla simsätt samt andra aktiviteter och lekar
i vattnet och på land. Kravet är att du måste vara född 2007 eller tidigare och simmar 100m.
Anmälan sker via www.lass.se
//Lars Forsman
Simhopp
Året börjar bra för simhopp! Edvin Callheim tävlade med C-serien i Gamma Cup i Stockholm
och tog hem en bronsmedalj. Ett stort Grattis Edvin! Gruppen som Edvin tränar med har
också fått utökning då Hanna Stämneryd och Ella Dahlstörm har avancerat från
fortsättningsgruppen.
En stor del av nybörjargruppen har också avancerat till fortsättningsgruppen vilket innebär att
det finns möjlighet för oss att ta in fler nybörjare i vår hoppverksamhet.
// Axel Arkstål
LASS Simsportkommitté (SSK)
SSK behöver hjälp och efterlyser medlemar:
Vi behöver fler distriktsfunktionärer som kan jobba som starter, bandomare och
tävlingsledare på de olika tävlingarna vi genomför under året. Gå gärna utbildningen till att bli
distriktsfunktionär den 16/4! Då kommer bemanningen till tävlingarna att bli mycket lättare.
Läs mer på hemsidan under ”Funktionärsutbildning”. Funktionärer som inte hade möjlighet
att gå uppdateringen med regeländringar vid föregående tillfälle får nu en sista möjlighet att
göra så Kl.17.15 den 16/4. Uppdateringen tar bara 5-10min och är nödvändig för att
funktionärsutbildningen ska gälla framöver
·

Vi behöver personer som gillar elektronik! Vår tävlingsutrustning behöver lite omsorg ibland.
Med jämna mellanrum behöver plattorna, högtalarna, kablarna och scoreboard ses över och
ibland repareras. Detta räknas naturligtvis som funktionärsinsatser. 3 timmar = 1 insats.
Anmäl ditt intresse tillinfo@lass.se
//SSK genom Joel
Träningtider under påsklovet
Träningstider som gäller för påsklovet finns att hämta på LASS hemsida:
http://www.lass.se/explorer/files/Pasklovet_2014.pdf
Avtal med Team Sportia
Vi har även skrivit ett sponsoravtal med Team Sportia, vilket innebär bra träningskläder till
bra priser för våra medlemmar. Under KM på lördag kommer en provkollektion finnas för
utprovning av kläder. Kläderna kommer även att finnas att prova under vecka 15 i
styrketräningsrummet.

