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Masters Simstipendium 2013
Post created 15:10
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Svenska Simförbundet inbjuder till kandidatnominering för Masters Stipendiet för 2013.
Stipendiet utdelas till den tränare, ledare, funktionär eller eldsjäl som under föregående år
eller tidigare i sitt ledarskap utfört en betydande insats av bestående karaktär för svensk
Masterssimning på lokal, regional, nationell eller internationell nivå; eller till den simmare som
föregående år gjort en framstående prestation och dessutom på annat sätt gjort eller gör
betydande insatser för svensk Masterssimning.
Kandidatnomineringar kan göras av Simförening, Simdistriktsförbund och enskilda personer
engagerade i Masterssimning.
Nominera genom att namn och motivering senast den 8 mars.
Nominera till den här adressen: bengt.jonsson@simforbundet.se

MÅNADENS...

Utdelningen av stipendiet kommer att ske i samband med Masters-SM i Södertälje den 15-17
mars 2013. Stipendiemottagaren 2012 var Anders Berlin, SK Neptun.

MASS söker Verksamhetsansvarig för tävlingsverksamheten
Post created 15:05
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Tweet

ANNONSER

Mölndals Allmänna Simsällskap - MASS - söker verksamhetsansvarig för
tävlingsverksamheten.
MASS har haft en enastående utveckling och stora framgångar de senaste
åren. 2012 blev vi femte bästa simklubb i Sverige, vilket bland annat inkluderar
vinsten i Sum-Sim, ungdoms-SM (50m). MASS är en breddklubb med
toppsatsning och vi vill kunna erbjuda alla våra simmare en utveckling utifrån var och ens
unika förutsättningar. Vi söker nu en verksamhetsansvarig till tävlingssimningen för fortsatt
utveckling.....Du hittar hela annonsen här - klick
Du hittar annonsen klickbar på följande ställen på simma den närmaste månaden:
- under lediga jobb inom simningen ovan
- ute i vår högerspalt, under lediga jobb.
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Västerås är inte bara gurkor - nu tar kackerlackorna också plats
Post created 22:11
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Tweet

Arbetsmiljöproblem och kackerlackor - ja det är vad man får dras med i Lögarängsbadet i
Västerås. Se inslaget nedan och läs också på SvT:s hemsida - klick
Se inslaget här:
article is not live

TÄVLINGAR

Conference-helg i USA
Post created 20:20
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I kväll startar PC 12 i Federal Way,WA. Svensk simmare med i startfältet Stina Gardell, Henriette Stenkvist och Emma Johansson.. Det finns klara
svenska rekordchanser under helgen.
Resultatlistan kommer att publiceras här - klick
Tävlingarnas hemsida hittar du här - klick
Vi tar gärna emot ytterligare collegeinfo under helgen (och foto)

Aquarapid och SS04 i samarbete
Post created 11:10
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Tweet
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Måndag morgon i simvärlden
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TRÄNINGSLÄGER

Tweet

Vilket genomslag Therese Alshammar har. Gravid och med en oklar idrottsframtid men ända
nästan fem minuter i Sportspegeln en söndag i skidmånaden. Har svensk simning någonsin
haft en sådan galjonsfigur. Förmodligen icke Henne gäller det att vårda.
Igår kom beskedet att det inte blir någon World Cup i Sverige.Känns lite sorgligt minst sagt.
Jag kan förstå förbundet - det kostar kanske mer än det smakar och tittar man på vilka som är
arrangörsländer/städer, förstår man att det kostar. Doha, Dubai, Beijing, Tokyo, Berlin,
Singapore, Moskva. Det är ställen som kan spotta upp pengar ur många olika sparbössor.
Eindhoven är kanske undantaget.
Ibland måste man städa. Städa ordentligt. Den här pokalen har
legat i någon packlåda de senaste 40 åren. Lätt bucklig och ett
barn av sin tid. 1964 står det på den och skrivaren av dessa
rader minns ännu hur man fick stega fram på ett årsmöte för att
ta emot den som 12-årig simmare. Klubbens bästa
ungdomssimmare det året. Nu kom den fram från vinden och
kommer att slutförvaras i någon metallskrotscontainer på Sysav.
Varde frid.
Glen Christansen har vaknat upp ur nedsövningen som han bestods med efter fallolyckan på
Teneriffa för någon vecka sedan. Enligt uppgift från broder Cim är det bättring på gång. Vi
håller alla tummar.
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24
Alshammar i Sportspegeln
Post created 19:06
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Alshammar tvekar om OS 2016 och säger så här om framtiden:

Not found

Gennadi Touretski berömmer Alshammar

Not found

Elsborg först med svensk simversion av Harlem Shake
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LEDIGA JOBB
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SK Lödde söker Simtränare
Klicka på loggan för att läsa mer
Kvarligger till 15 januari

Ingen World Cup till Sverige 2013
Post created 13:47
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Tweet

Faulu SS söker Huvudtränare.
Klicka på loggan för att läsa annonsen.
Kvarligger till 15 februari
Vill du annonsera här,
skicka ett mejl till
Bosse Hultén - klick

För första gången sedan 1989 - när World Cup startades, står Sverige INTE som arrangör av
denna världsomspännande tävlingscirkus. Det stod klart igår när FINA hade sitt möte i
spanska Barcelona. Årets World Cup kommer att se annorlunda ut tidigare år tävlingscirkusar.
Man startar redan i augusti och schemat för tävlingarna ser ut så här:
7-8 augusti Eindhoven, Holland
10-11 augusti Berlin Tyskland
Sedan blir det ett uppehåll till oktober, då det simmas en runda i:
Moskva, Dubai och Doha.

Funkita söker Nordisk representant
Klicka på bilden för att komma till
annonsen

I november avslutas World Cup med en asiatisk omgång med följande arrangörer:
Singapore, Tokyo och Beijing.
Bengt Jönsson på Svenska Simförbundet säger så här: "Vi har haft en dialog med FINA
om arrangemanget. Vi hade ett avtal med dem - omfattande 2013 - som gav arrangemanget
en svensk placering i oktober men nu när ville flytta den europeiska delen till augusti och
Stockholmstävlingen också till denna period - så hittade vi inga möjligheter att kunna svara
upp mot detta. Vi var tvungna att tack nej, helt enkelt."
Simmas Kommentar:
Man kan naturligtvis tycka att det är sorgligt att Sverige för första gången inte arrangerar
World Cup. Vi som har trampat i World Cup-myllan sedan slutet på 80-talet tycker naturligtvis
att det är extra trist. Tävlingarna, har med sin upp och nedgång betytt mycket för svensk
simnings inspiration och varit haft ett starkt marknadsvärde i svenska medier, framförallt under
90-talet.
Men det har inte varit en kasso-ko direkt. I stort sätt varje år, har svensk simning fått sätta
pengar till för att kunna arrangera tävlingen och det går inte det det långa loppet. Nu har
ekonomin varit en del av det svenska avhoppet men inte allt. Att få ihop alla trådar till början
av augusti med ett så pass stort arrangemang som World Cup är svårt. Man kan näppeligen
se det professionella i FINA:s agerande att ta beslut 23 februari för tävlingar som skall
arrangeras fem månader senare.

Amerikansk collegesimning
Post created 11:38
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Västerbybadet i Götene söker chef
Klicka på loggan för att läsa mer

Klippans SImsällskap söker Simtränare
klicka på loggan för att läsa mer
Kvarligger till 15 oktober

Tweet

Göteborgs Sim söker Huvudtränare
Klicka på loggan för att läsa mer
Kvarligger till 25 november

SK Poseidon i Lund söker
Sum-Sim tränare.
Klicka på loggan för att få veta mer
Kvarligger till 1 november
Bærumsvømmerne, Norge, söker
fulltidstränare.
Klicka på loggan.
Kvarligger til 20. november.

Här en gruppbild på alla svenskar som deltog på SEC- Conference.
SEC i Texas
Amanda Rutqvist fick dagens bästa placering med en 8:e plats på 200 bröst med tiden
2.11,66. I försöken simmade hon på 2.10,06.Försökstiden var tre sekunder över hennes eget
svenska rekrod på distansen.
Henrik Lindau blev idag 15:e på 100 fr med tiden 44.09. I försöken gjorde han en riktigt bra tid
43.78. Jacob Thulin blev 18:e med tiden 44.19, Gustav Åberg Lejdström 19:e med tiden 44.20
och Alexander Linge 25:a med tiden 44.54.
Simon Frank simmade 200 rygg på tiden 1.45.34 och blev 18.

Södertälje SImsällskap söker
medarbetare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december
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I den avslutande lagkappen på 4x100 fritt hade Lindau första sträckan för Texas A&M och
simmade då ännu fortare än individuellt. Tiden blev 43.61. Thulin hade 43.69 på slutsträckan
för Tenneesee.Slutligen, Frida Jacobsson blev 46:a på 200 rygg med tiden 2.03,14.
Resultat - klick
ACC Conference i Greensboro
Sofia Johansson Helsingborgs Simsällskap som tävlar för University of Miami i ACC
Conference.
Gjorde en perfekt avslutning som Senior:
Vann för tredje året i rad ACC 100 yard Bröstsim med tiden 1.00.03
Tävlingarna går i Greensboro, North Carolina.
Hennes ACC Meet Conference rekord från 2012 på 59.81 står sig fortfarande.
Resultat - klick

OF-Sprint i Markaryd
Post created 11:26
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Botkyrka Rönninge SS söker
Huvudtränare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december

Tweet

Spårvägen söker personal
Klicka på loggan
Kvarstår till 11 december
Bergen S-LK (Norge) söker
tränare/ungdomsutväcklare.
Klicka på loggan.
Lørenskog-Rælingen (Norge) söker
huvdtränare.
Klicka på loggan för mer information.
Ansökan: 4. december.

Lidingö Simklubb söker Huvudtränare.
Klicka på annonsen för att läsa mer.
Kvarligger till 28 december

Markaryds Simsällskap har arrangerat OF-sprint den gångna helgen. Nio klubbar deltog med
ett 90-tal simmare och dessa gjorde cirka 340 starter. På OF-sprint simmas 50 meter av alla
simsätt plus 100 meter medley och lagkapper. (Foto: Marie Askemyr)
Resultatlistan hittar du här - klick

FEB
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Svenskt rekord av Emma
Post created 15:33
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Tjänst ledig i Ängelholms Simsällskap
Klicka på loggan.
Kvarligger till 31 december
I denna spalt kan du göra reklam för
klubbens simtävling, lägga in
jobbannonser, göra reklam för
träningslägerställen och camps. Hör av
dig till Bosse Hultén för att få veta mer!
Adress och telefonnummer hittar du
under kontakter

Emma Svensson som simmar för Upsala Simsällskap / Florida Gulf Coast Eagles på CCSConference på University of Georgia satte ett nytt svenskt rekord på 50yards fritt med 22.37.
Hon hade själv det gamla rekordet, från 2011 med 22.46.
Svenska Yards Rekord - klick
Resultat, live-sändningar hittar du på tävlingarnas hemsida - klick

FEB
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Simbråket i Australien
Post created 12:27
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Det blåser starka vindar i australisk simning just nu. Du kanske har läst diskussionerna om
ledarskapet i simningen hemland? En som ofta har en åsikt i olika simfrågor av utgivaren av "
Cap and Goggles" - Casey Barrett och i dagens Swimming World TV utvecklar han frågorna
runt de australiska simproblemen.
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Månadens Överraskning
Post created 10:55
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Månadens Överraskning i januari har gått till Andreas
Elofsson, -95, Uddevalla med anledning av hans
framgångar på Grand Prix 1, i Uppsala. På 50m bröstsim
hade han 9:e anmälningstiden, men simmade in som 2:a i
finalen, med nytt pers, 30,19. Även på 100m bröstsim blev
placeringen 2:a, en futtig hundradel efter Johannes Skagius. Även där nytt pers, 1.05,43. På
200m nöjde han sig inte med andraplatsen utan segrade med tiden 2,22,74, fem sekunder
före tvåan i loppet. Vi gratulerar Andreas, skickar ett simmar-kit från Freker, och önskar ett
Lycka Till! med simningen i framtiden.

Rekord igen av Simon Frank
Post created 9:50
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Tweet

Simon Frank lyckades återigen. Svenskt yardsrekord på 400m medley med 3.46.70 - en
sänkning av hans eget gamla rekord med 1.01. Andra rekordet för Frank på två dagar.
Dagens bästa placering, återigen, nåddes av Henrik Lindau. Han blev fyra på 100y fjärilsim
med 46.50 -tiden 91/100-delar över Lars Frölanders svenska rekord på distanen. Jacob
Thulin simmade också riktigt bra på just 100m fjärilsim. Tiden 46,91 och en sammanlagd
tionde plats.
På 100m y fjäril simmade också Alexander Linge. Men han var en bra bit efter de andra
svenskarna. 30.e palts och tiden 48,71.
En annan som också haft det kämpigt under säsongen, Gustav Åberg Lejdström - medf
axelproblem - blev 21:a på 200y fritt. Tiden 1.37,70
Resultat från onsdagen - klick
Tävlingarnas hemsida - klick
Svenska yardsrekord - klick
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21
Svenskt yardsrekord
Post created 15:27
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Tävlingsarenan för SEC i Texas.

Simon Frank, representerande Texas / Neptun satte svenskt rekord på 200 yards medley vid
SEC-conferencsen som arrangeras på hans hemmabana i Texas. Rekordet putsade han inte
mindre än två gånger, först i försöken och sedan i finalsimningen. Rekordet landade nu på
1.45.82. Placeringen lite blygsammare, fyra i B-finalen.
Bättre gick det för Henrik Lindau. 19.75 i finalen på 50m fritt gav en delad femteplats. På 50m
fritt simmade också Gustav Åberg-Lejdström han blev 18:e man med 20.07 och Jacob Thulin,
Neptun - 23:a med 20,20.
Resultat från onsdagen - klick
Tävlingarnas hemsida - klick
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Svenska yardsrekord - klick
(tipsa oss gärna om Svenska Yardsrekord - eftersom det inte går att hålla 100% koll på allt i
amerikansk collegesimning)
Gilla SIMMA.NU på Facebook - klick

FEB
20
Den nya tyska vägen
Post created 16:28
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Tyskland lämnad de olympiska spelen i London utan några
simmedaljer. Det hade inte hänt på 80 år och det var naturligtvis ett
trauma utan dess like. Den, traditionellt, bästa europeiska
simnationen, helt renons på medaljer. Efter detta blev det naturligtvis
en rejäl storstädning i de tyska leden och Henning Lambertz har nu
tillträtt som ny tysk simbas. Karin Bühler på Berliner Zeitung delade
en taxi med Lambertz - på väg till Eurosport Park i Berlin och ställde en massa frågor. Frågor
som också är relevanta i vårt land och svaren lät inte vänta på sig:
Läs intervjun på tyska i Berliner Zietung - klick
Läs intervjun på engelska på Swim-News - klick

När hjältarna ljög
Post created 16:16
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Igår kväll sände SvT en skakande dokumentär
om dopning. "När hjältarna ljuger". Producerad i
Finland och en sort reningsbad för den finska
folksjälen efter skidåkarnas dopning-krasch
2001.

Visst, det mesta var ju känt sedan tidigare men
satt i ett sammanhang och i en berättelse som
visar hur djupt rotat det hela är - gör att man
verkligen ryser. Men det är inte bara i Finland
det sitter djupt. De italienska skidåkarna som var
stora under 80-90-talet var lika goda kålsupare.
Men där har man inte städat upp på samma sätt
efter sig. Stjärnor som Manuela de Centa, Silvio Fauner och andra erkänner fortfarande inte
att man stod under medicinsk påverkan och man vägrar att ta steget ur dopning-garderoben.
Man förstår att den finska folksjälen fick sig en riktigt törn av allt som hände. Men det hade
pågått under många år. Långt tillbaka på 60-talet var skidåkare i Finland, på samma sätt som i
DDR, under program för dopning och det fanns acceptens i alla led. Sammantaget var
programmet en bra genomgång av problematiken och visar på att man alltid måste vara
vaksam.
Men det är inte bara att vara vaksam mot det medicinska pådyvlandet. Den mentala påverkan
att leda unga idrottare in i "sektrörelser" är närbesläktad och också där har idrotten en uppgift
att vara observant. Ansvaret även för denna del av idrotten vilar tungt på föreningar och
ledare. Det är viktigt att idrottare får chansen att utvecklas inom ramen för självständigt
tänkande och inte styras för hårt.
Är du det minsta intresserad av idrott. Ja då skall du se filmen. Den finns på SvT Play i knappt
en månad - klick

Å nu blir det reklamfilm.................... från Arena !
Post created 0:00
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Tweet
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19
Harlem Shakes del 6
Post created 21:00
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Igår efterlyste vi en svensk upplaga av Harlem Shake. Ännu har ingen sådan dykt upp. Under
tiden får vi trösta oss med den som har gjorts i Sea World:
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Kom du ihåg?
Post created 20:42
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...... när du för första gången skulle hoppa från 3:an och precis hade lärt dig simma? Ja då vet
du hur den här pingvinen kände sig när han tog sig ut på sviktbrädan och skulle göra sitt
första hopp !

Om sponsoring och annat runt idrotten
Post created 20:25
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Tweet

Idrottens affärer - finns på nätet och har, ofta numera, riktiga intressanta artiklar om idrott. I
veckan upplaga diskuteras Finansbolaget Prioritets seriositet runt satsningen av Älvsjös
damer i fotboll. Speciellt med vinklingen att Prioritet tidigare har varit ute i blåsväder när det
gäller sina sponsorsatsningar. Läs Dan Perssons artikel om detta - klick
51%-reglen inom idrotten är uppe till diskussion för fullt. Ja kanske inte helt för fullt. Det verkar
som om de mindre idrottsförbundet - som inte räknar sig till arenaidrotterna egentligen inte
bryr sig speciellt mycket om hur det blir i framtiden. Det är snarare så att man överlåter till de
stora, när det gäller publiksiffror att ta ansvaret. Det kan man utläsa om man ögnar igenom
svaren som specialförbunden lämnar i den gallup som Aftonbladet har genomfört. Mest är det
dock frågan om att idrotten själv skall få bestämma som man fokuserar på. Läs gärna dagens
artikel i Aftonbladet där bl.a Sven von Holst i Svenska Simförbundet uttalar sig. Läs mer här klick

Jönköpings Simsällskap söker Elittränare
Post created 17:05
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Tweet

Jönköpings Simsällskap söker ny Elittränare! Jönköpings Simsällskap är en av landets allra
största simföreningar med aktiviteter i flera discipliner. Nu söker man en ny Eliitränare för
simningen. Läs annonsen och bilda dig en uppfattning om jobbet.
Annonsen finns också klickbar uppe under "Lediga jobb inom simningen" samt ute i vår
högerspalt de närmaste månaderna. Tillträde till tjänsten i augusti !
Läs mer i annonsen på JSS hemsida - klick

Gilla SIMMA på Facebook
Post created 17:00
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Gå in och gilla oss på Facebook - klick

Varbergs simmarvecka
Post created 10:05
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Tweet

Christina Hörbäck tränare, Josefin Lillhage instruktör och Annica Axelsson Svenska Hjältar.
Foto: Jonas Lind - jogg.se
Varbergs Sim har lockat ett 40-tal simmare till Simmarveckan på Playitas, och ett av våra
dragplåster är den världsmästarinnan Josefine Lillhage som tillsammans med Varbergs sims
instruktörer Victor Lindekrantz och Christina Ica Hörbäck håller i träningarna. Dessutom har vi
lyckats locka OS-silvermedaljören i triathlon (tillika världsmästarinnan, Jerringpris-vinnaren
samt bragdguldsvinnaren), Lisa Nordén, till att träna med oss och vi är glada och stolta över
att hon vill finslipa sin teknik och köra tuffa simpass under Victors, Icas och Josefines ledning.
Även Annica Axelsson från Arvika, som i december utsågs till Svenska Hjältars Medmänniska
2012, är här och en del av priset som hon fick när hon korades till årets medmänniska var att
åka till Playitas och bl.a. delta i Varbergs Sims Simmarveckan.
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Halva deltagargruppen av Simmarveckan Playitas. Där syns bl.a Lisa Nordén (rosa baddräkt
övre raden) och Varbergs Sims styrelseledamot Anna Karin Josefsson (nedre raden längst till
höger)
Simmarna som deltar i Simmarveckan (nybörjare vuxna, medley vuxna, masters och Varbergs
Sims fem elitgruppssimmare) tränar två simpass om dagen och kör gärna något mer pass av
det stora utbudet sporter som finns på Playitas. Utöver de tjugotal Varbergare som är med på
Simmarveckan, finns också ett 20-tal simmare från bland annat Stockholm (Neptun) och
Göteborg. Intresset är redan stort inför en eventuell Simmarvecka våren 2014!
Mer information om Simmarveckan Playitas finns här - klick
Simmarveckan i Varberg 2013 startar den 23 juni och pågår till 30 juni - klick
Se också klickbar annons ute i högerspalten - runt Simmarveckan.

FEB
18
Harlem Shake del 5
Post created 19:57
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- När får vi den första svenska simversionen av Harlem Shakes? Kanske inom några dagar?
Vi får se om den kommer att nå oss på SIMMA. Vi tar gärna emot och premiärvisar den!
Har du inte fått nog av exemplen nedan? Då har du några länkar till att kolla:
Holländsk bidrag från Amsterdam - klick
Carthage College Mens and Womens swim team - klick
Brandeis University Swimming and Diving Team - klick
Grand Haven High School - klick
UWM Panthers Swimming - tjejlag i USA - klick
En inte alltför vild gissning är att trenden håller i sig 7-10 dagar ännu, Häng på!

Harlem Shake del 4 - Norwegian Edition
Post created 19:47
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Norska Baerum-simmarna har spelat in detta i Älvdalen idag. Antalet hits är fortfarande
blygsamt men kanske sticker upp nu?

Harlem Shake del 3
Post created 19:44

Like

Här är Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)s bidrag till spektaklet. Videon har för
nuvarande nästan 62000 visningar. Filmat i OS poolen från 1996 i Atlanta, med två svenskar
medverkande, Anton Lagerqvist och Mats Westergren.
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Harlem Shake del 2
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Tennessee har 1800000 nedladdningar. Så här ser det ut i deras omklädningsrum:

Harlem Shake del 1
Post created 19:20

Like

Georgias herrlag är kanske det simlag som har flest hits i Harlem Shakes. Nästan 18 miljoner
nedladdningar tom. idag. Så här ser deras version ut:

Måndagen i februari
Post created 17:52
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0

Tweet

Man märker att det har varit segt för många simmare att komma igång efter urladdningen vid
de Olympiska Spelen i fjol. Det var många som tog rejäla vilor efter äventyret i London och
satte igång att träna sent. Men nu kommer den ene efter den andre fram ur buskarna och gör
tävlingsdebut igen. Det går inte fort även om det är VM-år i år. Men det är ett bra tecken
kantänka. Att ta en erjäl vila och sedan komma tillbaka. I den grå forntiden var en simmare
slut vid 20-22 år och kom aldrig tillbaka. Idag finns det andra möjligheter, definitivt. Senaste
helgen dök det upp en och annan. Fram till juli, när VM avgörs kommer det att hända mycket!
Allas vår vän Glen Christiansen är allvarligt skadad. Det kanske många har läst på Facebook
eller andra medier.Glen som ledde ett träningsläger på Kanarieöarna, halkade på en trappa
och spräckte skallen. Just nu finns han under god vård i Hamburg och vi hoppas alla att det
blir ett återfrisknande. Motsatsen är otänkbar. Statusen för Glen är omöjlig att besvara idag eftersom han fortfarande hålls nedsövd. Supporta Glen på den här Facebook-sidan - klick
Den nyligen avgågne danske förbundskaptenen Paulus Wildeboer, sågar den äldre delen av
det danska simlandslaget - i en avskedsintervju med danska media - från Australien. Lotte
Friis, Jeanette Ottesen och Mads Glaesner - är helt enkelt för gamla, säger den förre
kaptenen till Sporten.DK. Du kan läsa hela intervjun här - klick

Simgymnasiet
Post created 17:29
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0

Tweet

Nyköpings Simgymnasium med gäster från Väsby SS sänder varma hälsningar från Pompano
Beach, Florida.
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USA Gp i Orlando
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Amerikanarna har simmat sina Gp-tävlingar under helgen. Plats Orlando Florida även om
vädret inte var helt Floridalik så var det en hel del goda resultat. OS-segrarinna Missy Franklin
vann fyra grenar och dominerade tävlingarna - minst sagt. Bland hennes segertider noterar vi
2.08.47 på 200m ryggsim och 55,37 på 100m fritt. 59,34 på 100m ryggsim och 1,58.01 blev
det på 200m fritt. Beca Mann vann också fyra grenar - se henne bland andra i Swimming
World reportage som vi visar nedan:

Järfälla Nationella
Post created 22:08

Like

Järfälla Nationella med tävlingar lördag/söndag bjöd på många starter. Kul med att man har
800/1500m fritt på programmet för damer och herrar. Några av spetsresultaten - Linda
Eriksson SS04 som gjorde 1.01.98 på 100m ryggsim och 29 och en halv på halva sträckan,
bröstsimmarna Fürst och Morgan rundade sina 100ingar på 1,03 - plus en del annat som du
kan orientera dig om i resultatlistan här - klick

S71.Cup Hässleholm
Post created 21:57
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S-71 har arrangerat sin egen S71-Cup under helgen, i Hässleholm. 15 klubbar deltog med
181 simmare som gjorde 990 starter. S71-Cup innehåller fem åldersklasser och bästa
poängen i de olika åldersklasserna uppnåddes av:
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Fl 11 oy Linn Rosenius -02, Ronneby SS
Fl 12-13 Hanna Rosvall -00, Ängelholms SS
Fl 14-15 Ellen Sandberg -99, S 71
Fl 16-17 Rebecka Winquist -96, Markaryds SS
Fl 18 oä Johanna Fransson -94, S 71
Po 11 oy William Bevréus -03, S 71
Po 12-13 Philip Chen -00, S 71
Po 14-15 Oskar Hanstål -99, Ängelholms SS
Po 16-17 Kristoffer Lundin -97, Tyringe SS
Komplett resultatlsita hittar du på Livetiming - klick
(foto Gabriella Jönsson)

FEB
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Blume återvänder hem
Post created 18:14
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Danska landslagssimmerskan Pernille Blume återvänder från träningen i
Frankrike. Hem till träningscentrat i Köpenhamn där hon nu skall
coachas av den nye danske headcochen Shannon Rollason. Blume
som tränat i Frankrike med landsmaninnan Lotte Friis och de franska
toppsimmarna Angel och Muffat - säger att hon vill ge den nye danske
coachen en chans och har skaffat goda vitsord om honom.
Språkbarriären i Frankrike har också varit ett problem för danskan som
var med i det danska laget som vann medleylagkappen under kortbane-VM senast.

Swim Systems har produkterna för simhallen
Post created 17:53
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Startpallar, tidtagningssystem, simlinor, träningsklockor och mycket annat - ja det hittar du hos
Swim Systems. Besök hemsidan för att orientera om helheten - klick
Gå och gilla Swim Systems på Facebook - klick

FEB
13
Världen runt
Post created 18:27
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Buenos Aires (ARG), Glasgow (GBR), och Medellin (COL)är nu kvar på sökarlistan för 3rd
Summer Youth Olympic Games (YOG) år 2018. Två städer ströks från den tidigare, fem namn
långa uppställningen nämligen Guadalajara (MEX) och Rotterdam (NED). I början av juli skall
man bestämma sig slutligen för vem som skall få arrangemanget.
VM i sommar närmar sig med stormsteg. USA:s simmare har en viktig tävling som startar i
morgon - nämligen GP-tävlingar i Orlando, FL. Startlistan tilll GP-tävlingarna hittar du här klick
Den femfaldig OS-medaljören, Peter Vanderkaay slutar. Läs en intervju med honom på Swim
Svam - klick
Blir man snabbare av att raka sig? Lite om detta kan du läsa här - klick
Danske Mads Glaesner menar att förre förbundstränaren Paulus Wildeboer förstörde hans
OS-simningar i London i fjol. Läs mer om detta här - klick

FEB
11
Simförbundet avtalar med HEAD
Post created 13:27
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Öppet Vatten simning har kraftigt ökat i popularitet de senaste
åren både gällande antal tävlingar och antal deltagare och
Svenska Simförbundet har idag skrivit avtal med HEAD som
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samarbetspartner för en fyraårig satsning där HEAD kommer
att vara officiell leverantör till Öppet Vatten i Simning.

Läs mer här - klick

FEB
10
Masters-DM i Skåne
Post created 16:39
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Masters-DM i Skåne eller som man kallar det där Skånska Masters-mästerskapen - har simmats i helgen.
SK Poseidon arrangerade samma dag som nya
Högevallsbadet invigdes så det var en och annan besökare
på badet under helgen.
Mest framgångsrike simmare under dagen var SK Triton
Jonas Bengtling (tid. Bengtsson) född 1980 som vann 50m
bröstsim på fina 29,33, 50m ryggsim på 27,70, 50m
fjärilsim på 26,95. På bröstsim var det livstidspers, SM-kval
och klubbrekord. Jonas syns på bilden till vänster.
Två svenska rekord såg dagens ljus. I yngsta damklassen 25-29 år så tangerade Sandra
Nilsson det svenska rekordet på 50m fjärilsim med 28,67. Sandra född 1988. I klassen 65-69
år satte Barbro Grufmann rekord på 1500m fritt med 27,41,92.
Förutom dessa insatser, ovan nämnda fanns det en hel del andra riktigt bra resultat att grotta
ner sig för den som är intresserad av Master-Simning.
Alla resultaten hittar du på Livetiming - klick

Bilder från Masters-DM i Lund 2013

FEB
08
Ställ en fråga!
Post created 15:53
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Tove hon tog chansen att ställa en fråga på SIMMA.NU - efter vår rubrik häromdagen.
Hon skrev så här efter att ha sett TV-reklam och funderat:
Är verkligen "bananas are for monkeys" sant?
Ska jag byta ut bananerna efter träning mot energidryckerna som finns där ute?
Hälsningar Tove
Tove får nu svar på SIMMA:
Hej!
Under träning kan vi tömma stora delar av kroppens förråd av kolhydrater i lever och
muskulatur.
Efter träning är det därför bra att fylla på dessa förråd. Banan är en mycket bra källa till
kolhydrater och banan ger även olika typer av vitaminer och mineraler.
Banan innehåller dock inte några större mängder protein men i kombination med t ex mjölk så
blir det ett mycket bra återhämtningsmål efter träning.
Stig Mattsson, dietist inom SOK
Gör du på samma sätt. Ställen fråga och få svar på SIMMA. Så här skrev vi häromdagen:
Ställ en fråga till någon i svensk simning. Kul, allvarlig, djup, ytlig,
intressant och gärna rolig för någon annan att läsa om också. Skicka in
din fråga till SIMMA så skall vi ställa den vidare. Du får gärna vara
anonym mot den du ställer frågan till men till SIMMA måste du uppge ditt
namn. Skicka en mejl till oss - klick - så presenterar vi den i skrift med
svar, så fort vi har fått detta!

Fredag i februari
Post created 14:38
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I helgen simmas det Skandinaviska Mästerskapen i Vintersim. Läs om det på SIMMA under helgen.

Skall det fortsätta att vara vinter eller är den där känslan som ibland uppenbarar sig,
åtminstone i de södra delarna av landet där jag befinner mig - en annalkande vår. Just nu
balanserar det. Hoppas att det snart väger över till "den där våren som vi alla längtar efter".
SVT hade en dokumentär om Carolina Klüfft igår. Hyfsat välgjord och ett porträtt av en duktig
idrottstjej. Medveten om vad hon gjorde men kanske ändå lite fel ute ibland. Hon körde hårt,
kanske för hårt ibland. Hennes tränare Agne Bergvall har fått påskrivet att han kört sönder en
del adepter och visst, sjukamp är ju en skada i sig. Hur mycket som helst kan gå fel. Men
Carro lyckades parera det mesta och hon tog klart ställning 2007, när energin tog slut. Men
sen kom några säsonger då hon försökte och visste anar man att separtionsångesten från
idrott är svår. Speciellt om man har mycket pengar att mata den med.
Kul att se. Nästa vecka följs det upp med Anja Pärsson. Hoppas att fokuset ligger på idrotten
då....
Den stora svenska simnyheten var Alshammars graviditet. Dags att skaffa barn om det skall
bli gjort och kanske i rätt tid. Hoppas att hon tar två år ssatsning på simningen efteråt. Det
finns en del till att ta ut. Men om hon inte har den motivationen så hoppas man att hennes
rådgivare tipsar om att det finns ett liv efter detta också. Alshammar är för stor för att göra en
halvdan comeback. Kanske blir det så att hon missar det där hett åtråvärda OS-guldet.
Liksom en av de allra största, Anders Holmertz som skulle haft två tre stycken om världen
hade varit rättvis. Tyvärr var Holmertz född i fel tid för att detta skulle inträffa.
Mycket snack om det som varit. Simsäsongen har ju inte riktigt kommit igång. Emn snar så är
det dags att simma fort. Redan den 12 maj måste man ha presterat. Då är sista adgen för
inkvalning till VM. Det kanske inte blir SÅ stor trupp till VM men kommer man inte med där så
finns det tröst för simmarna som hamnar starx utanför. Sverige storsatsar på Universiaden.
Simningen där går 10-16 juli och det är faktiskt så att dessa simtävlingar nästan sänds
komplett, I Eurosport 2. Så finns man inte med på VM, ja då kommer man ändå att synas i
bruken. 12 maj allst sista dag för att kvala in till sommarens stora händelser på det
internationella planet.
Men för den stora massan är det SM som är drivkraften. SM i Halmstad blir bra. SM-vecka
och en känsla av badort. Alltid kul på SM.
Det blir lite simning den här helgen också. Redaktören på SIMMA skall inträffa på
Masters-DM i Skåne. Simmas i Lund på lördagseftermiddagen. I övrigt är det knappt med
simtävlingar. Utvecklingshelg kallas den här helgen i simkalendern. Men tävling kommer det
att bli i helgen och den får säkert stor uppmärksamhet i medierna. Skandinaviska
Mästerskapen i vintersim. Vi återkommer med bilder och kommentarer om detta under
helgen.

FEB
07
Månadens Överraskning
Post created 9:20
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Då startar vi på ny kula och söker därför Månadens
Överraskning för januari månad. Det skall vara en
simmare, som idag inte varit aktiv i senior landslaget, och
som under månaden gjort något lite extra. Din nominering
skickar du till barbro@freker.se senast 10 februari. Månadens Överraskning presenteras
sedan här på simma.nu, och får skickat till sig ett simkit från Freker. Lycka till med
nomineringarna!
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Mer om Alshammar
Post created 11:17
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Mer om "gravida Alshammar" kan du läsa på SvT Sport - klick (uppdaterat idag)

FEB
05
Alshammar gravid - fortsätter simma !
Post created 22:39
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Dagens Nyheter avslöjade idag att Therese Alshammar är gravid. Nedkomst väntas i juni
månad. SIMMA gratulerar naturligtvis Tessan och pappan/tränaren Johan Wallberg till det
hela.
Läs mer i Dagens Nyheter - klick
SVT:s Maria Wallberg snackade med Tessan vid niotiden idag och här kan du lyssna på
intervjun:
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Skandinaviska Mästerskapen i Vintersim
Post created 20:09
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Den 9 februari 2013 kommer det Första Skandinaviska Mästerskapet i Vintersim att
genomföras i Skellefteälven mitt inne i Skellefteå. Bakom arrangemanget står Dark & Cold,
som är ansluten till International Winter Swimming Association. Mästerskapet är även öppet
för simmare som kommer från länder utanför Skandinavien. Dessutom genomförs simstafetter
4 × 25 meter där minst en av deltagarna måste vara kvinna. Den 8 februari hålls vaken öppen
för allmänheten och dessutom genomförs ett seminarium om vintersimning.
Mer om tävlingen på lördag
När det första Skandinaviska Mästerskapet i vintersim genomförs i Skellefteå den 9 februari
kommer en världsrekordhållare att krypa ner i vaken. Det är Anna-Carin Nordin som i
november slog världsrekord på 1600 meter vintersim. Rekordet lyder på 31 minuter och 18
sekunder. Hennes kroppstemperatur hade då sjunkit till ohälsosamma 32,9 grader efter
simningen.
2012 var ett riktigt bra år för Anna-Carin Nordin, från Jättendal. Hon vann SM i vintersim i
Skellefteå på 25 meter, blev världsmästare i vintersim 450 meter i Riga och avslutade året
med att bli världsrekordhållare på 1 600 meter. Årets första stora utmaning blir att försöka
försvara sin titel som svensk mästare och även försöka bli skandinavisk mästare på 25
me-ter.
Anna-Carin Nordin är Sveriges i särklass främsta långdistanssimmerska. Hon är nominerad
till 2012 års World Open Water Swimming Association Award. 2010 slog hon Sally Bauers
svenska rekord från 1951 över Engelska kanalen. Hennes mål är nu att bli den första kvinnan
som klarar Ocean’s Seven. Det handlar om sju långdistanssträckor runt om i världen:
Nordkanalen, Cook-kanalen, Molokaikanalen, Engelska kanalen, Gibraltarsundet,
Ca-talinakanalen och Tsugarukanalen. Den ende som gjort det hittills är irländaren Steve
Red-mond. 2012 klarade Anna-Carin av Catalinakanalen och Tsugarukanalen och nu återstår
bara två sträckor innan hon uppnått målet.
Förutom att hon deltar i Skandinaviska Mästerskapet i Skellefteå kommer Anna-Carin
Nordin även att hålla ett seminarium där hon berättar om sitt simmande. Detta genomförs den
8 februari.
Hoppas att det blir lika kallt
Arrangörerna Dark & Cold, som är Kylans och Mörkrets Glada Vänner, hoppas att det blir lika
kallt som när den första SM-tävlingen genomfördes 2012. Den gången visade termometern
på -34 grader. Förra årets SM-tävling i vintersim blev en riktig succé. Media från hela världen
uppmärksammade tävlingen. Den gången var det 60 tävlande som trotsade den bistra kylan. I
år blir det betydligt fler. Förutom individuella tävlingar på 25 meter har man även en lagkapp
på 4x 25 meter.
Tillsammans med Dark & Colds team arbetar även föreningen Skellefteå Sim med
ar-rangemanget samt ett antal andra entusiaster som gillar den här typen av udda
arrange-mang.
Du kan följa tävlingen på Live-Timing. Startlistan finns här - klick
Läs mer på arrangörshemsidan - klick

Peter Asp avliden
Post created 14:38
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Simtränaren i Wisby
Simsällskap, Peter Asp har
hastigt avlidit. Så här skriver
man på WSS hemsida:
"Med obeskrivlig sorg
meddelar Wisby
Simsällskap att vår
huvudtränare, Peter Asp,
hastigt avled under
måndagskvällen på väg hem
från en tävling. Våra tankar
går i första hand till Peters
närmast anhöriga, mamma
och två syskon.
Med obeskrivlig sorg
meddelar Wisby Simsällskap
att vår huvudtränare, Peter Asp, hastigt avled under måndagskvällen på väg hem från en
tävling. Våra tankar går i första hand till Peters närmast anhöriga, mamma och två syskon.
Idrottsgotland och simningen har förlorat en mycket omtyckt och duktig idrottsledare. Peter
prisades vid idrottsgalan 2011 som årets ungdomsledare. Peters starka sidor som
idrottsledare har varit kontakten och relationen med aktiva och andra ledare. Det har skapat
starka band mellan Peter och aktiva samt andra ledare, vilket gör att sorgen är obeskrivligt
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stor hos alla.
Peter Asp har haft en mycket stor del i simningens och Wisby simsällskaps utveckling de
senaste tre åren. Sporten har under Peters ledning utvecklats såväl på bredden som på
toppen. I dag hävdar sig flera simmare från Wisby SS i olika åldersklasser i Sverigeeliten. Vi
är övertygade att Peters vilja är att simningen och föreningen ska fortsätta att utvecklas. Vi
kommer att planera för att verksamheten ska fortsätta i Peters anda."

5 månader till SM
Post created 14:05
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Så här snygg är bassängen i Brottet - Halmstad. 5 månader kvar till SM !!!

FEB
04
Helgens tävlingar
Post created 18:48

Like

0

Tweet

Här kan du studera de tävlingar som simmades runt om i landet den senaste helgen. Klicka
på länken så kommer du till den sammanfattande resultatlänken på Livetiming !
Sydsim LC Sprint Meet klick
Dronksim i Staffanstorp klick
Eskilstuna Sprint - klick
Sundsvalls Sim - klick
NUSS Yngre i Västerås - klick
Oskarshamns Sprinten - klick
Vinter Neptuniaden - klick
Alga Cup - Osby - klick

FEB
03
Tävla i Motala
Post created 15:36
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Läs mer på Motala SImsällskaps hemsida - klick
Priser till Södertörns SImsällskap
Post created 15:29
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Fredag den1 februari arrangerade Haninge kommun sin årliga
idrottsgala på Kulturhuset.
Södertörns SS hade flertalet nominerade i flera olika kategorier.
Sarah Sjöström vann priset för årets kvinnliga idrottare.
Jessica Eriksson vann pris för årets unga kvinnliga idrottare.
Södertörns Simsällskap vann även pris för årets förening i Haninge
kommun ett pris som alla medlemmar får känna sig stolta över.

Täby Sim söker personal
Post created 15:15
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Täby Sim har tre olika tjänster - som man söker folk till just nu:
Ungdomselittränare - läs mer här - klick
Ungdomstränare - läs mer här - klick
Medarbetare till kansliet - läs mer här - klick
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Du hittar också tjänster under lediga jobb inom simningen - länk
ovanför nyheterna samt i högerspalten - den närmaste månaden.

FEB
01
Nya Cobra simglasögon från Arena
Post created 17:10
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Årets simidrottare 2012
Post created 13:00
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För 12:e gången utser SIMMA och Svenska
Simförbundet - Årets simidrottare. Hela listan med
vinnare kan du hitta på mästerskapssidan - klick

Klockan 13.00 idag
Post created 11:52
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Idag klockan 13.00 avslöjar vi Årets Simidrottare 2012. Välkommen tillbaka!
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