SIMMA.NU - Simnyheter på nätet sedan 1 maj 2000 - svømmenyhede...

1 av 10

NYHETER TÄVLINGAR DEBATT KRÖNIKOR FÖRETAG LÄNKAR SIMHISTORIA
SM-arrangemang

Tävlingsreportage från 2002-2011

Simidrottens Wall of Fame

BLOGGAR KONTAKT

http://simma.nu/se/#news_top_post

Sök...

Nostalgoteket

ANNONSER

Navigering: Nyheter » Visar alla nyheter från juli 2013

Visar alla nyheter från juli 2013

JUL
30
Följ VM i simning
Post created 8:58
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Tweet

MÅNADENS...

Mästerskapssidan - klick
Simmas Facebooksida - klick
Simning med Bosse och Christer - på Facebook - klick
eller så kan du titta på Eurosport eller SVT:s sändningar. Start 10.00

Grattis Sarah !!!!!
Post created 8:54
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ANNONSER

Tweet

TÄVLINGAR

Waterproof Sports AB och ARENA Gratulerar Sarah Sjöström till VM
Guldet!
Lycka till med övriga lopp och sätt konkurrenterna på plats ännu en
gång.
Stort GRATTIS!
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VM i simning
Like

0

http://simma.nu/se/#news_top_post

Tweet

I morgon söndag är det dags för SIM-VM. Det är flera intressanta grenar redan första dagen
av tävlingarna. Sarah Sjöström och Louise Hansson på 100m fjärilsim, Johannes Skagius på
100m bröstsim, Stina Gardell på 200m medley och det bästa av de svenska lagkappslagen det på 4x100m fritt. Skall VM starta i moll eller dur? Det skall vi utforska under
söndagsmorgonen. Du kan följa sim-VM på lite olika sätt:
Mästerskapssidan - klick
Simmas Facebooksida - klick
Simning med Bosse och Christer - på Facebook - klick
eller så kan du titta på Eurosport eller SVT:s sändningar. Start 10.00
Nu laddar vi !!!!!!!!!

Sim-VM i Barcelona 25 km damer och herrar
Post created 20:57
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Det blev tysk seger på herrarnas 25 km i Open Water vid
VM i Barcelona. Tyske Lurz - som är den knaske mest
rutinerade Open Watersimmaren i världen satte dit en
seger tiondelarna före belgiske Ryckeman. Som vanligt
blev det till en klungspurt sex simmare var inblandad.
Du kan se den kompletta resultatlistan här - klick

TRÄNINGSLÄGER

På damsidan vanns 25 km av Italiens Grimaldi efter en ännu tätare match med tyska Maurer.
Här var det fem simmerskor som var inblandade i det 5.07 långa loppet över den längsta
tävlingsdistansen i simning. De kompletta resultaten hittar du här - klick
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VM i simning Barcelona Open Water 10 km damer
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Dubbelt brasilianskt i damernas 10 km - foto: Greg Eggart

Det blev en övverraskande brasiliansk dubbel på damernas 10 km , när den fjärde VM-dagen
i Barcelona avverkades. Landsmaninnorna Okimoto Cunha vann och blev tvåa i loppet med
den rutinerade tyskan Maurer på tredje plats. Eva Rizstov, Olympiasegrarinnan från 2012 kom
blott på en nionde plats. Avslutningen i loppet blev en verklig klungspurt med 19 simmerskor i
mål på 9 sekunder.
TOP-3
1.OKIMOTO CINTRA Poliana BRA 1:58:19.2
2.CUNHA Ana Marcela BRA 1:58:19.5
3.MAURER Angela Alexandra GER 1:58:20.2
Hela resultatlistan - klick
Okimoto efter segerloppet idag
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VM i simning - Barcelona
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Tre av Open Water-loppen har nu avgjort under VM i

LEDIGA JOBB
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Barcelona. I lördags simmades de bägge 5 km-loppen.
Bägge loppen - sim vanligt - jämna uppgörelser. Herrloppet
vanns av OS-segraren på 10 km från i fjol - Tunisiens
Oussama Mellouli - knappt för den 20 årige debutanten Eric
Hedlin från Canada. Tunisiern som efter OS tog 6 månaders
paus från simningen visade definitivt inte att han tappat i styrka sedan i fjol när han vann den
klassiska simningen i London. Hedlin som vi lärde känna en del under Universiaden strax före
den rutinerade Thomas Lurz i mål.
Damernas 5 km vanns av Haley Anderson. Amerikanskan som simmar for USC och varit
landslagssimmerska i bassäng tidigare fick ju sitt stora Open Watergenombrott i fjol när hon
tog silver strax efter ungerska Eva Risztov på OS (10 km) - vann nu sitt livs seger genom att
förpassa två styken brasilianska damer till andra och tredjeplatsen. Bara tiondelar skiljde i
mål.
Herrarnas 10 km - den Olympiska distanen av gjordes idag. Idag var det verkligen de
rutinerade simmarnas dag. Även om det inte såg ut så i början. Men på slutet blev det en
uppgörelse mellan den regreande mästaren Ginniotis från Grekland som kunde vinna med tre
sekunder före tyske Lurz och 5-km-segraren Mellouli.
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SK Lödde söker Simtränare
Klicka på loggan för att läsa mer
Kvarligger till 15 januari

Här är Top-10 på de första grenarna. Klicka på gren-namnen så hittar du de kompletta
resultatlistorna !
10 km herrar
1. Spyridon Ginniotis (GRE) 1:49:11.8
2. Thomas Lurz (GER) 1:49.:14.5
3. Oussams Mellouli (TUN) 1:49:19.2
4. Damien Cattin-Vidal (FRA) 1:49:19.8
5. Richard Weinberger (CAN) 1:49:19.9
6. Ferry Weertman (NED) 1:49:20.3
7. Allan Do Carmo (BRA) 1:49:26.2
8. Chad Ho (RSA) 1:49:19.3
9. Christian Reichert (GER) 1:49:26.8
10. Guillermo Bertola (ARG) 1:49:28.4

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

5 km damer
1. Haley Anderson (USA) 56:34.2
2. Poliana Okimoto (BRA) 56:34.4
3. Ana Marcela Cunha (BRA) 56:44.7
4. Kaliopi Araouzou (GRE)56:45.3
5. Isabelle Harle (GER) 56:46.2
6. Cara Baker (NZL) 56:46.2
7. Martina Grimaldi (ITA) 56:46.3
8. Rebecca Mann (USA) 56:46.4
9. Aurelle Muller (FRA) 56:46.5
10. Rachele Bruni (ITA) 56:48.1
5 km herrar
1. Oussama Mellouli (TUNISIA) 53:30.4
2. Eric Hedlin (CANADA) 53:31.6
3. Thomas Lurz (GERMANY) 53:32.2
4. Chad Ho (SOUTH AFRICA) 53:33.7
5. Jarrod Poort (AUSTRALIA) 53:34.3
6. Samuel De Bona (BRAZIL) 53:34.9
7. Ivan Alejandro Endrica Ochoa (ECUADOR) 53:36.7
8. Sergey Bolshakov (RUSSIA) 53:36.8
9. Damien Cattin-Vidal (FRANCE) 53:38.4
10. Damien Cattin-Vidal (FRANCE) 53:38.4
Open Water delen av VM fortsätter i morgon med damernas 10 km. Alla startlistor och resultat
från Open Water hittar du här - klick

Gratis frakt hos TYR - Nu!
Post created 15:03
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Funkita söker Nordisk representant
Klicka på bilden för att komma till
annonsen

Västerbybadet i Götene söker chef
Klicka på loggan för att läsa mer

Tweet

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

Ni har väl inte glömt att vi bjuder på frakten på samtliga* order till och med den 4 augusti? Se
till att inhandla bra och effektiv simutrustning och fina simkläder till säsongsstarten eller varför
inte shoppa det allra sista till öppet vatten eller triathlon-tävlingarna?
Välkomna till TYR:s hemsida
*Gäller endast privatpersoner.
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Göteborgs Sim söker Huvudtränare
Klicka på loggan för att läsa mer
Kvarligger till 25 november

Danderyd söker tränare till A/B-gruppen
Post created 14:45
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Tweet
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Norr om Stockholm hittar Du Danderyd Sim, en av
Stockholmsregionens mindre klubbar men som tack vare starkt
tränararbete och engagemang har lyckats nå stora idrottsliga
framgångar...... läs mer i annonsen - klick
Annonsen finns klickbar under Lediga jobb inom simningen,
ovan på sidan och ute i vår högerspalt under Lediga jobb - den
närmaste månaden.

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.
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Ungdoms OS i Utrecht
Post created 13:56
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Petter Fredriksson gick idag vidare till semifinal på 100m ryggsim - på Ungdoms-OS i Utrecht.
Läs mer på Mästerskapssidan - klick

Södertälje SImsällskap söker
medarbetare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december
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Portugal Open
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Sju Stockholmssimmare finns med på Portugal Open. Hitta resultaten här - klick

Framgång mäts i yards
Post created 13:49
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Tweet

Det fortsätter att strömma in kommentarer till Anders Melins krönika
"Framgång mäts i yards" Läs mer bland våra Krönikor Tyck till du
också. (med vårdat språk och en viss eftertanke.....)

Botkyrka Rönninge SS söker
Huvudtränare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december
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Svenskt Guld på Ungdoms-OS
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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

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

Svenskt Guld på Ungdoms-OS. Läs mer på Mästerskapssidan - klick

Sundsvall söker Huvudtränare
Post created 10:23
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Tjänsten omfattar 100% med start 15 september 2013, alt. enl. ök. övergripande ansvar för
utveckling och planering av tränings- och tävlingsverksamheten samt tränaransvar.
Goda ledaregenskaper samt stor flexibilitet, organisations-, samarbets- och initiativförmåga.
Erfarenhet av liknande arbete. Körkort och tillgång till bil.
Ansökan skickas till: sundsvalls.ss@gmail.com eller till Sundsvalls Simsällskap,
Universitetsallén 11, 852 34 Sundsvall
Märk e-post/kuvert ”Ansökan tjänst” Sista ansökningsdag: 19 augusti
Frågor besvaras av ordförande Marie Lundblom, tfn 070-372 29 92.
Läs hela annonsen här - klick
Annonsen finns också klickbar den närmaste månaden under Lediga jobb inom simningen,
ovan samt ute i vår högerspalt under lediga jobb.
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Tisdagens simtävlingar
Post created 6:43
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Idag är det sista dagen av Universiaden i Kazan Ryssland. Fyra svenska starter i försöken
som du kan läsa om på Mästerskapssidan - klick
Idag startar också Ungdoms-OS i Utrecht Holland. Du följer tävlingarna här - klick
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Måndagkväll i juli
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Bosse Hultén - SIMMAs redaktör funderar över tingens betydelse en måndag i juli:
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Nu har det varit några vassa dagar. Semester kallas det visst. Men semester har det definitivt
inte varit den senaste veckan. Universiaden har det varit de senaste dagarna, Universiaden i
Eurosport och på nätet tillika Europa Junior Mästerskapen i simning. Själv har jag haft ett
simorienterat program som har hetat duga.
Först det har med Universiaden. När man snackar med människor i vardagen och nämner
ordet Universiaden - så ser dom ut som kombinationer mellan frågetecken och fågelholkar. I
vårt land är detta fenomen som idrottstävling mycket illa spritt. Dagspressen backar inte upp
det, ja ingen vet vad det är. Känns faktiskt som en stor lucka i allmänbildningen. Ute i Europa,
i Asien, i USA och Ryssland är det megastort. Men hemma i Svedala är Universiaden något
helt okänt begrepp. Att riktigt analysera varför och hur, det är jag inte man att förstå. Men helt
klart är att symbiosen mellan den akademiska idrotten och svensk press inte riktigt fungerar.
Själv har jag tillbringat tiden den här senaste veckan efter ungefär det här tidsschemat:
0500 Väckning - frukost
0530 Bil till studion i Köpenhamn
0600 Incheckning och förberedelser
0700 Sändning
0900 Uppdatering Universiaden och EJM
1030 Hemfärd
1200 Lunch
1300 En tupplur
1500 Tillbaka till Köpenhamn
1530 Incheckning förberedelser
1700 Sändning
1900 Hemfärd till Sverige
1930 Uppdatering nätet
2100 Kvällsmat och TV-nyheter
2300 Sova
Mycket simning har det blivit. Snart blir det ännu mer. VM i Barcelona är ju årets höjdpunkt.
Då blir det simning nästan dygnet runt. Efter det måste man pusta ut några dagar.
Men först tisdagen kvar på Universiaden. Tävlingen som kanske måste hitta någon annan
form för att den skall bli riktigt stor eller så måste vi ta den till oss, lite mer.

Vägen till framgång mäts i yards
Post created 16:52
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Det är många som har läst Anders Melins krönika om amerikansk collegesimning här på
SIMMA.NU (den 9 juli). Nu finns det en hel del kommentarer på vår krönikesida. Läs dem och
tyck du också!
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Lördagens och söndagens resultat
Post created 17:23
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Universiaden i Kazan hittar du här - klick

Europa Junior Mästerskapen i Poznan - klick

Nordiska Ungdomsmästerskapen på Island - klick
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EJM och Universiaden
Post created 21:02
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Svenskt Juniorrekord två gånger om på Universiaden idag.
Läs mer på Mästerskapssidan - klick

Podeus kvalade in till Ungdoms-VM med sin fjärilsimning på EJM.
Läs mer på Mästerskapssidan - klick
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Universiaden dag 1 - i Kazan
Post created 21:27
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Första dagen av Universiaden, Kazan, Ryssland läser du om på
Mästerskapssidan - klick
Från dagens tävlingar:
Rekordhållerskan är tillbaka på rätt nivå!
Svenska lagkappslaget i final.

Europa Junior Mästerskapen i Poznan
Post created 21:18
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Läs om dagens simningar i Poznan - Europamästerskapen för juniorer
Gå till Mästerskapssidan - klick
Från dagens tävlingar:
"Svenskt Juniorrekord på ryggsim"
"Överraskande finalist i damernas fjärilsim"
"Sophie simmade EJM-final"
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Ny krönika - "Vägen till framgång mäts i yards"
Post created 19:22
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Dagens krönika handlar om amerikansk collegesimning och landslagssimmaren Henrik
Lindau i synnerhet. Förre Karlstadsimmaren Anders Melin - har lyft på massor av
amerikanska "college-stenar" och i den här krönikan redovisar han sin åsikt om vilken
betydelse USA-simningen har för svensk simning.
Läs och begrunda - och tyck gärna till i frågan.
Anders Melins krönika hittar du här - klick
Vår Facebooksida står till förfogande! - klick
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NUSS i skuggan av SM
Post created 16:58
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I skuggan av SM i Halmstad simmades i helgen NUSS yngre och äldre i Jönköping. Årets
upplaga hade lockat fler deltagare än på många år och det var 430 simmare från 41
föreningar som under tre dagar gjorde upp om medaljerna. Många simmare slog personliga
rekord och det slogs mängder av NUSS-rekord, både individuellt och i lag. Klubbstriden efter
helgens tävling vanns av SSK som hade väldigt många duktiga ungdomssimmare på plats.
Den totala klubbstriden efter alla NUSS tävlingar under året vanns dock av Mölndal följt av
Jönköpings simsällskap som var endast nio poäng efter segraren. Alla resultat - klick

Universiaden och EJM
Post created 9:56
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På onsdag startar Universiaden och EJM. Båda dessa arrangemang rapporterar vi från på
Mästerskapssidan - klick

JUL
07
Anton vann i Vansbro
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Favorittippade Anton Björck-Teuscher, Karlstad SS, tog hem segern i årets upplaga av
Vansbrosimningen. Anton ledde hela vägen från start till mål, men hade den tidigare segraren
Mike Thorén från Motala tätt efter sig ända till ett par hundra meter innan målgång.
Antons segertid blev 30.07.4 och Mike Thorén blev tvåa på 30.46.8.

Segern i damklassen tog Mathilde Riis Sørensen hem för fjärde året i rad. Hennes tid var
31.45.2. Mathilde vann även Vansbro Tjejsim igår.
8700 simmare är anmälda till dagens lopp som genomförs i strålande solsken och med en
vattentemperatur på 16,4 grader.
Foton: Vansbrosimningen
Vansbro herrar Top100 - klick
Vansbro damer Top100 - klick

Snabb 100ing av Magnussen
Post created 9:00
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Vid French Open i Vichy avfyrade Australiens James Magnussen ytterligare en 100ing frisim
under 48 sekunder. Segertiden på kungadistansen blev 47.67. Listan över årets snabbaste
100ingar på distansen i världen ser ut så här efter lördagen:
47.53
47.67
47.93
47.97
48.05
48.07
48.08
48.10
48.11
48.11

Magnussen,James AUS
Magnussen,James AUS
Morozov,Vlad RUS
Magnussen,James AUS
Magnussen,James AUS
McEvoy,Cameron AUS
Adrian,Nathan USA
Adrian,Nathan USA
Adrian,Nathan USA
Chierighini, BRA
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SM i simning dag 4
Post created 9:51
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Nu är vi inne på andra halvan av SM i simning i Halmstad. Idag är det tävlingar klockan 09.00
och kl. 16.00. Du följer naturligtvis det hela på Mästerskapssidan som vi ON-LINE
kommenterar på from 16.00 - klick (foto: Håkan Fredriksson)
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Vansbro Halvsim
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I Vansbro avgjordes det första loppet under fredagen - Vansbro Halvsim. Vann, med god
marginal, gjorde favorittippade och nyblivne landslagssimmaren i öppet vatten Anton BjörkTeuscher från Karlstads SS som simmade de 1500 metrarna på 17.17.2.
Mathilde Riis Sørensen från Esbjerg i Danmark kom tvåa och därmed även bästa dam. Hon
simmade på tiden 18.22.5.
1500 simmare är anmälda till Vansbro Halvsim som är fredagens enda lopp i Vansbro.
Temperaturen i vattnet var 15,6 grader, i luften samma temperatur och mulet med uppehåll.
I morgon, lördag, arrangeras Vansbro Ungdomssim, Vansbro Kortsim, Vansbro Tjejsim och
Lilla Vansbrosimningen, samt även Vansbro Triathlon. Totalt är strax över 14 000 simmare
anmälda till helgens lopp, vilket är nytt rekord. Cirka 9 000 av dem ska simma
Vansbrosimningen på söndag.
(foto: Vansbrosimningen)

Idag i Vansbro

Idag simmas Vansbro Tejejsim och Vansbro Kortsim. Mer info hittar du på Vansbrosimningens
hemsida - klick

Förändringar i Vansbro nästa år
Post created 9:39

Like

0

Tweet

Idag presenterades nästa års program för Vansbrosimningen. 2014 byter själva Vansbrosimningen dag
från den traditionella söndagen till lördagen. Dessutom arrangeras för första gången Öppen älv, ett
simlopp med mer individuellt tempo.
- Vi ser flera fördelar med att byta dag för Vansbrosimningen, bland annat att vi kan förlänga loppet lite
grann med mindre risk för att simmarna har bråttom hem för att de till jobbet nästa dag, säger Jan
Palander, Vansbrosimningens generalsekreterare.
Skiftet av dag är också ett led i att minska risken för trafikstockning eftersom fler kan stanna en extra
dag och resa hem på söndagen istället.
Öppen älv ger möjlighet för fler att delta och ligger helt i linje med att bemöta ökningen av antalet
anmälda och även intresset för simning i öppet vatten.
2014 kommer Vansbrosimningen, som nu blir en simmarvecka i ordets rätta bemärkelse, att inledas
lördag den 28 juni med Vansbro Triathlon.
- Triathlon är oerhört populärt och behöver därför arrangeras på en egen dag, säger Palander.
Cykelloppet, Vansbro Bianchi 120, som arrangeras för första gången i år kommer att läggas på
söndagen den 29 juni 2014.
Hela programmet för simmarveckan 2014:
28 juni Vansbro Triathlon
29 juni Vansbro Bianchi 120
3 juli Vansbro Marathon
4 juli Vansbro Halvsim, Vansbro Öppen älv
5 juli Vansbrosimningen
6 juli Vansbro Tjejsim, Vansbro Kortsim, Vansbro Ungdomssim, Lilla Vansbrosimningen
Anmälan till nästa års simlopp öppnar 1 oktober 2013.
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SM i simning
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Så här såg det ut i arla morgonstund - i Halmstad.Idag klockan 10,00 bryter det loss - SM i
simning i Halmstad. Följ oss på Mästerskapssidan hela tävlingarna - klick
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Jönköping Open Water
Post created 16:20
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För andra året i rad arrangerades Jönköping Open Water (JOW) i Rocksjön som ligger
centralt i Jönköping.
Deltagarantalet hade ökat med ett fyrtiotal från förra året vilket visar på att tävlingen är här för
att stanna.
Den andra upplagan av JOW gick av stapeln söndagen den 30 juni. Närmre hundra
deltagare, såväl motionärer som tävlingssimmare, var på plats för att simma och ha roligt
tillsammans. Tävlingen erbjöd fyra stycken
tävlingsgrenar: 600 meter motionslopp, lagsim 1500 meter där laget bestod av tre
medlemmar, 1400 meter tävlingslopp för damer och herrar samt Head Open Water Trophyloppet (2800 meter) för herrar och damer. Head Open Water Trophy-loppet är en av de nio
tävlingar som finns med i Svenska Simförbundets Head Open Water Tour som arrangeras för
första gången i år.
Segrarna denna dag blev i Open Water Trophy-loppet Anton Björck-Tesucher
(28.17.60) och Malin Österman (36.50.83), 1400 meter Tobias Lindbom
(16.20.23) och Sara Hörnbäck (19.10.32), 600 meter William Brink (10.28.99) och Fanny
Klasson (12.13.96). I lagkappen segrade laget från Telia.
Förutom ovanstående segrare imponerade även handikappsimmaren Albin Oskarsson som
simmade 1400 meter på tiden 27.16.70 samt den mångårige chefstränaren i Jönköping
72-årige Christer Junefelt som simmade 2800 meter på tiden 55.53.31.
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I morgon är det då dags för årets upplaga av Sim-SM. Platsen för
det hela är Brottets Simstadion i Halmstad. Vi kommer att
direktuppdatera finalerna på plats varje dag, onsdag till söndag på
Mästerskapssidan - klick.
Det är 115:e gången som Sim-SM arrangeras. Första gången var
1899. En tävling med tradition med andra ord. Mycket av
finalsimningarna kan du se på TV. I SVT eller SVT Play. Alla
sändningstider och annan information hittar du på
Mästerskapssidan.
Simmas redaktör blickar fram mot SM:
SM utomhus i Halmstad, Brottets simstadion. Det låter och känns som om det är den perfekta
arenan för simsport. Ja men det är kanske en sanning med modifikation. Brottet är sett ur
svenska simglasögon - precis så som SM skall vara. Havsnära, gröna gräsmattor, sol och en
mötesplats där alla kan umgås på bästa sätt. Men det kan också vara, 13 grader, regn som
kommer vågrätt och en isande känsla av en annalkande höst. Förra veckans mästerskap i
Landskrona, Sum-Sim, var ett exempel på den senare varianten. Man ställer sig frågan om vi
verkligen skall sätta idyllen och den svenska sommaren före, det idrottsliga med tävlingar
inomhus för att nå bästa möjliga sportsliga rättvisa. I de allra flesta länder simmas
långbanemästerskapen inomhus av detta skäl. Men inte i Sverige. Kanske sitter minnen av
mästerskap i strålande solsken och härliga förhållande alldeles för starkt rotat hos oss.
Sanningen att säga så har vi ju inte heller arenor som kan härbärgera denna typ av
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mästerskap heller. 1500-2000 åskådare, femtio meters bassäng och insimnings- och
avsimningsmöjligheter. Denna arenatyp kan räknas på väldigt få av en handens fingrar i
Sverige. Men det är kanske dithän som vi skall sikta. De nya reglerna med 2,5 meters banor
på 25:or har blivit normgivande för all badbyggnad i landet sedan det infördes för fem år
sedan. Varför skall vi inte kunna regelstyra även så att det byggs 50 meters bassänger som
tar ett långbane-SM. Dyrt men något som måste komma i framtiden.....
Ute-SM under fem dagar är alltid något som lockar. Åtminstone dagen innan start. Det finns
förhoppningar om att det skall hända något nytt. Någon ny simmare, jag skriver inte stjärna,
skall komma fram och överraska. I år känns det som det finns både möjlighet och realism i
detta men om detta blir till en sanning vet vi först på söndag. Men visst finns det möjligheter.
Herrsidan står inför ett tronskifte och där finns det möjligheter. Även om en del av de gamla
uvarna ruvar i vissa grenar. Lars Frölander kommer att simma 50m fjäril, Stefan Nystrand är
anmäld på 50m fritt och 50m bröstsim. Det kommer att bli svårt att knäcka dessa herrar. Men
sedan finns det massor med grenar att slås om. Vi hoppas också på en och annan outside
smoker. Simmaren som gör det omöjliga från ytterbanan. Det är sådana tankar som far
genom skalllen när man skall till att ladda inför SM, åtminstone om man befinner sig på
läktardelen av simanläggningen i Brottet.
På damsidan är det högre klass och där kommer det inte att bli lika många överraskningar
som på herrsidan. Men jag har på känn att det blir en och annan riktigt skarp insats av
överraskningslaget även där.
Själv skall jag till att begå det 94:e SM:et. Mossigt och förlupet kan det tyckas men SM-nerven
dallrar precis som vanligt. Visst kan jag också dras med i tanken om att det skall bli några
härliga sommardagar i Halmstad. Prognosen för SM-dagarna är ju inte helt tokiga. Halmstad
och SK lAxen har också det där extra i energin som gör att det kommer att bli bra tävlingar.
Även om SM-sången (den kommer du att få höra under SM-dagarna) kanske inte håller
samma klass som arrangemanget i övrigt. Men om musik kan man ju som bekant inte tävla
däremot i den ädla idrotten simning. 115:e raka SM:et som simmas i Sverige. Visst har det
hänt en del sedan 1899 då det första avhölls.
Årets SM-låt

Ny krönika - av Jessica Andersson
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Historien om simmarna som slutar när dom är unga - den berättas nästan aldrig. Men ändå är
det tusentals simmare som slutar i ung ålder - mestadels för att dom inte tyckte att det var
riktigt så kul som det borde vara.
I krönikan skall vi släppa loss en av alla dessa tusen. Hon presenterar sig själv som -"Jessica
Andersson - kommunikatör, frilansjournalist och en jävel på 100 fjäril 1988" . Läs hennes
historia och fundera någon minut. Skulle det också kunnat vara min historia? Kan man lära
sig något av detta eller är det så vår idrott skall vara?
Gå till Krönikor
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