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Danish Open med svenskt juniorrekord
Post created 17:31

Tweet

Vi är skyldiga er några kommenterar från Danish Open.
Tävlingen som för många danska simmare var den sista
kvaltävlingen för VM i sommar. Det fanns en del svenska
simmare som också tog chansen att testa formen i
Bellahöjs Simstadion förra veckan.
Några kommenterar runt dessa är på sin plats.
Först en som verkligen visade att han är på gång - är
Kungsbackas Erik Persson. Han vann Danish Open på 200m medley med 2.04,71 - strax
över det svenska juniorrekordet. Han blev sedan akut sjuk men vilade ett dygn och kom
tillbaka på 400m medley och blev tvåa med 4,26,07.
Efter detta slog han till med sin bästa simning under Danish Open. Seger på 200m bröstsim
och nytt svenskt juniorrekord 2.14.55. Här vann han en klar seger med hela sju sekunder.
Adam Paulsson från Elfsborg är född 1995, 18 år i år och en av de mest lvande svenska
simmarna på distaner på 200 meter och över. Han gjorde en fin tävlingsrunda till Köpenhamn.
Han inledde med att simma 400m fritt på 3.57.49. För att ta Simförbundets Sportchef, Henrik
Forsberg, på orden -"Det var länge sedan vi hade en svensk 18-åring som simmade så fort på
400m fritt. Man är dessutom imponerad av att han gör det så tidigt på säsongen"
Adam fortsatte sedan att simma 200m medley på 2.09.74, 800m fritt på 8,26.78, 200m fritt på
1,52,38 - där han fick stryk av två jämnåriga danskar nota bene, 400m medley på 4,33,71. Ett
bra pensum under Danmarksvistelsen. Notera altså att det föregicks av försökstävlingar och
att det var på 50 meters bana. Minst sagt lovande.

MÅNADENS...

ANNONSER

Ida Lindborg från Malmö inledde tävlingarna synnerligen bra. På 50m ryggsim missade hon
VM-kvaltiden med några hundradelar och det svenska rekordet med två tiondelar. Hennes
28,93 räckte till en klar seger. Men det var kanske detta som själpte hennes fortsatta
simningar. I final på 100m ryggsim hade hon sedan 1.02,81 efter en simning där loppet mer
var upplagt mot en 50 lopp. Frekvensen visade på det. Hon borde fått ut klart mer av den
simningen. När hon sen simmade 200m ryggsim så fick hon vara simma i B-finalen. Bara två
utlänningar vidare tiil final. Resultaten för hennes 200 ryggsim stannade på 2.18.99. Det
skulle kunnat varit klart bättre. Ida måste hålla fokuset genom hela tävlingarna. En sak att
lära.
Sedan hade man hoppats att fler svenskar hade tagit chansen att få en bra genomkörare i
Köpenhamn. Det fanns fler på plats men som inte simmade hela programmet av olika
anledningar MEN just den här tävlingen är bra att vässa till om man vill ha en bra avstämning
i den här tidsperioden. Chansen återkommer!

Sista dagen av NCAA
Post created 12:04

Tweet

TÄVLINGAR

Svenska simmare på NCAA 2013 - frv.: Jacob Thulin, Henrik Lindau, Gustav Åberg
Lejdström, David Larsson, David Ernstsson och Simon Frank på Indiana University-Purdue
University Indianapolis (IUPUI). Saknas på bilden - Kristian Kron.
I natt avslutades årets NCAA för herrar i Indianapolis. Svensk insatserna denna sista dag blev
enligt följande:
Kristian Kron slutade 27:a på 200y ryggsim med 1.43.11 - halvsekunden över Pontus
Renholms svenska rekord.
Gustav Åberg-Lejdström blev 12:a i lagkappen med sitt Tennesse. Han hade 43,80 på
andrasträckan.
David Larsson blev 13:e med sitt i SMU i samma lagkapp. Han var snäppet bättre en Gustav.
Hade 43,73 på sista sträckan.
Henrik Lindau simmade med sitt Texas A&M. Hans lag blev 15:e och sista lag i B-finalen och
Henrik hade 44,11 på startsträckan.
Michigan vann lagtävlingen före Carlifornia och Arizona på tredje plats.
Alla resultat - klick
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30
NCAA i Indianapolis - dag 2

Tweet

Post created 11:45

Gårdagens skörd för svensk del i NCAA blev följande:

Simon Frank simmade 400y medley och noterade 3.49,54, knappa
två sekunder över sitt eget svenska rekord. (Kallas Erik Frank i
resultatlistan)
Kristian Kron blev 30:e man på 400y medley med tiden 3.49.85 (2,2
sek över Simon Frank svenska rekord)
Henrik Lindau blev 22:a man på 100y fjäril med 46,82 - tre tiondelar
över sitt nysatta personliga rekord på sträckan.
Gustav Åberg-Lejdström simmade i Tennesses lag som var i final på 4x200m fritt. Gustav
simmade andra sträckan på 1.36.08
David Ernstsson simmar för Iowa. Laget kom långt ner i resultatlistan på 4x200 men
Ernstsson simmade bra. Snabbast i laget med sina 1.35.46

MAR
29
Europarekord på Danish Open
Tweet

Post created 22:47

TRÄNINGSLÄGER

Rikke Möller kramas om av Lotte Friis efter loppet Foto: Lars Møller
Det blev till en glimmrande avslutning av Danish Open i kväll - på Bellahöj i Köpenhamn. Rikki
Möller Pedersen som häromdagen simmade till sig ett världsårsbästa på 100m bröstsim
simmade idag final på den dubbla distansen och noterade säsongens första Europarekord
med 2.20.53 - en sänkning av det gamla rekordet med 1.09 sekunder. Ett rekord som hölls av
serbiskan Nadja Higl från VM i Rom. En grandios öppning av säsongen av danskan. Alla
resultat - klick
Vi återkommer lördag fm med mer kommentarer från Danish Open

Norskt tränarjobb 1 - i Sportklubben Speed
Tweet

Post created 18:14

Sportklubben Speed söker ny Huvudtränare med tillträde snarast. Läs mer om tjänsten här klick

Norskt tränarjobb 2 - i Ålesund
Tweet

Post created 17:56

Ålesund i Norge söker ny tränare. Senast den 20 april skall jobbet sökas
och tillträde till tjänsten är den 1 augusti i år.
Läs mer om tjänsten här - klick

Annons från Arena

Tweet

Post created 17:49

Dag 1 av herrarnas NCAA
Post created 11:08

Tweet

LEDIGA JOBB
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Henrik Lindau var förste svensk i vattnet på årets herrupplaga av NCAA i
Indianapolis. Han simmade 50y fritt och noterade 19,78 - tre hundradelar
över det personliga rekordet. Det gav en 25:e plats i grenen. Grenen vanns
av det ryska stjärnskottet Vladimir Morozov 18,63 - 16/100-delar över Cesar
Filhos NCAA-rekord. Lindau simmade i Texas 4x50y fritt lag också där han
hade 19,42 på andrasträckan.
Simon Frank (med förnamnet Erik i resultatlistan) och Kristian Kron var i vattnet på 200y
medley.Simon med 1,47,07 och 49:e plats. En tillbakadragen 52:a plats blev det för Kristian
Kron med 1.47.36. Tiden 1,5 sekunder över Simon Franks svenska rekord.
I lagkappen 4x50m fritt fanns det ytterligare svenskar i vattnet. Gustav Åberg Lejdström
simmade i Tennesses lag på 19,50/19,60 i försök och final, David Larsson hade 20,40 i
försöken på startsräckan i SMU:S lag
Michigan leder efter första dagen med Auburn på andra plats.
Till resultatsidan - klick

SK Lödde söker Simtränare
Klicka på loggan för att läsa mer
Kvarligger till 15 januari

MAR
28
Simidrottsforum

Tweet

Post created 11:20

Den 12-14 april möts hela SImmarsverige på Simidrottsforum. Ett
bra tillfälle att deltaga i debatten, lyssna på bra föredragshållare,
hålla sig a jour med vad som händer i simlandet Sverige.
Mer information om programmet och hur du kan anmäla dig - hittar
du på Svenska Simförbundets hemsida - klick

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

MAR
27
Herrarnas NCAA startar i morgon
Post created 21:49

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

Tweet

I morgon torsdag är det dags för herrarnas NCAA mästerskap. Tummelplats för det hela är
Indiana University Natatorium in Indianapolis och tävlingarna pågår torsdag till lördag.
Svenska individuella deltagare i årets mästerskap är:
Henrik Lindau Texas A&M inkvalad på 100y fjärilsim
Kristian Kron Univ of Utah inkvalad på 200y rygg
Simon Frank simmar också individuellt
I lagakpperna kommer vi att få se: David Ernstsson, Gustav Åberg-Lejdström, Jakob Thulin
och David Larsson

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

Startlistan - klick
Här kan du höra Swimming Worlds försnack inför tävlingarna:

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

MAR
26
Danish Open dag 1
Post created 22:37

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

Tweet

Danish Open startade idag på Bellhöj Simstadion i
Köpenhamn.I stort sett hela den danska eliten på
plats plus en hel del svenska elitsimmare.
Tävlingarna simmas i 50 meters bassäng skall
tilläggas. Notabelt för svensk del, att Ida Lindborg
var 2/10-delar över det svenska rekordet på 50m
ryggsim och Erik Persson hade samma avstånd till
det svenska juniorrekordet på 200m medley. Här
hittar du alla resultat- klick

Första snacket med Glen Christiansen efter olyckan
Post created 11:19

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.

Tweet

Södertälje SImsällskap söker
medarbetare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december
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Botkyrka Rönninge SS söker
Huvudtränare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december

Simma
Härligt att höra att du är på benen igen. Vad vad det som hände i samband med olyckan på
Teneriffa?
Glen Christiansen
Jo det var på kvällen efter arrangemanget GC International - en simtävling för våra
lägerdeltagare och andra som tränar på Kanarieöarna som jag fick en blackout.
Jag föll handlöst ner för en trappa ca 2 meter och blev liggande där i 10 minuter innan man
hittade mig.
Blackouten kom av 6 månaders superstressat jobb med resor Teneriffa, Frankrike, Beirut,
Stockholm, Teneriffa, Beirut, Alicante, Dublin, Japan, Frankrike, Sverige ..Tyskland, jag har
jobbat fram två nya böcker, jag driftat min simverksamhet i Hamburg plus att det har varit
massor med planering för framtida verksamhet, clinics, läger och andra åttagande.
Sammantaget massor med jobb och så lunginflammation som lurade i bakgrunden. Samma
dag hade jag dessutom tävlat i baljan. Den mixen gick inte ihop. Mycket att lära sig av.
Simma
Det var rejäla skador som du ådrog dig?

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

Glen Christiansen
Ja verkligen. Kraniet spräcktes från höger öra till vänster. Från bakhuvud fram till pannan. Min
vänstersida blev helt paralyserad. Skadorna var så pass allvarliga att man flög mig från
Kanarieöarna till Hamburg och sövde ner mig i en en vecka.
Totalt låg jag i koma i tre veckor. Jag tappade talförmågan och som grädde på moset så ådrog
jag mig lunginflammation.
Simma
Ruskig smäll. Hur klarar man det?
Glen Christiansen
När jag kom in på sjukhuset så gav läkarna mig 30% chans att överleva. Statistiskt så skall
70% av de som ådrar sig sådana skador dö. Om man trots allt överlever så är det stor risk att
man blir mentalt handikappad för resten av livet.
Simma
Men så gick det inte, verkar det som?
Glen Christansen
Nej. Jag har trotsat deras första diagnos. Nu två veckor efter uppvaknanadet så går jag utan
några hjälpmedel och utan inskränkningar. Jag kan balansera på ett ben och andra
cirkuskonster som man tar för givet när man är helt frisk.
Talar felfritt - åtminstone som tidigare - om man kan kalla det felfritt. Tänker, nonstop - som
alltid.

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

Simma
Några som helst men?
Glen Christansen
Nja, vänster hand är inte riktigt 100%-ig, ännu men jag jobbar på det!
Simma
Hur lång rehab-tid förväntas du behöva?
Glen Christiansen
Man måste ta det lugnt och inte trötta ut sig för mycket i början. Kroppen behöver minst sex
månader för att läka - skallsprickorna ska växa ihop. Men jag är förbaskat glad att jag lever!
Jag har gått ner 10 kg och känner mig klen som en sparv
Simma
Blir det mer simning i framtiden?
Glen Christansen
Inte simning i vattnet den närmaste tiden. Det tar ett bra tag innan öronen läker och det finns
fortfarande blod i hålrummen i hjärnan. Har med andra ord simförbud ett tag till.
Simma
Men du skall stå på kanten i alla fall?
Glen Christiansen
Ja det har läkarna tillåtit. Jag kör den första campen i slutet av maj, i Paris.
Simma
Hur ser sedan livet ut längre fram?
Glen Christiansen
Nu gäller det att ta steg för steg. Inte hetsa för mycket. Som sagt glad att jag lever och med
en förändrad syn på livet, minst sagt.
Simma
Då önskar vi dig god bättring!
Glen Christiansen
Tack så mycket och tack så mycket för all support och omtanke jag fått av alla simmarvänner.
Fotnot
Glen Christiansen är en svensk simentreprenör. Han har sysslat med simning hela sitt liv.
Svensk Mästare i bröstsim på 70-80-talet, världsrekord på 100m bröstsim i kort bassäng, haft
TV-shower i Japan, jobbat som landslagstränare och simcentratränare i Sverige och
Tyskland, under några år världens ledande Masterssimmare, arrangerar träningsläger i flera
olika länder, skriver om simning och mycket annat i simvärlden.
Gilla SIMMA.NU på Facebook - klick

Månadens Överraskning
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Tweet

Post created 9:19

Månadens Överraskning i februari blir Sara
Wallberg, född 99, från Norrköping. På Nuss
Äldre i Borås hade Sara tiden 2.38.93 på
200 bröstsim, vilket ger 607 FINA poäng.
Tiden var en sänkning av hennes personliga
rekord 2.41, 62 från november 2012.
Vi gratulerar Sara, och skickar ett simmar-kit
från Freker bestående av DMC Swimfins,
Strokemaker paddlar, Techboard, Frekers
monterbara simglasögon samt en special
meshbag att förvara produkterna i.
Och så önskar vi naturligtvis Sara - Lycka
Till med simningen framöver!

Tyr Swim i Värnamo
Post created 9:16

Tweet

TYR Swim Värnamo avgjordes i helgen med deltagande från åtta föreningar och tävlingen
genomfördes med två pass under lördagen. Vinnarna erhöll medaljer och presentkort från
TYR och i varje ålderklass delades även prestationspris ut.
2014 är tävlingen tillbaka med den populära simsätts-cupen där vinnarna utses genom att
FINA-poängen för 50m- och 100m-distanserna i kort bassäng (Värnamo) och lång bassäng
(Jönköping) läggs samman. Resultat - klick
Foto: Anette Wiik

MAR
25
Dagens Masters-pass
Post created 19:44

Tweet

Du vet väl att du kan hitta veckans Masters-pass på SIMMA. Gå in
och scanna av om det finns något pass som passar dig på vår
pass-sida - klick

Palm Racet i Trelleborg
Post created 11:42

Tweet
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Helgen innebar massor med simtävlingar runt om i Sverige. Längst ned i söder så
arrangerade simklubbar i Trelleborg, TKS och TSS, Palm Racet. Så här rapporterar man från
- Palmernas stad i Sverige.
Under lördagen simmades den nya, snabba Palmracet i Trelleborg, arrangerad av Trelleborg
Simsällskap och Trelleborg Kappsim tillsammans. Tävlingen fokuserar på mångsidighet
genom att belöna de tre damer och tre herrar som uppnår den högsta sammanlagda Fina
poängsumman efter fem simsätt - frisim, ryggsim, bröstsim, fjäril & medley - med presentkort
på 2000:-. 1000:- respektiv 500:-.
Bland de över 650 starter simmades många fina resultat - nästan överraskande snabbt med
tanke på den tunga träningsperiod många simmare har legat i. Som utmärkta exempel kan
nämnas Hanna Cronqvist, född 1996 från TSS, som simmade 58.60 på 100 m frisim, och
Sandra Lendt, född 2000 från TKS, som simmade en ordentlig ny PB på 1.01.61 i 100 m
frisim.
Alla resultat från tävlingen - klick

Sundsvall överlägsna i Norrländska Mästerskapen
Post created 10:51

Tweet

Så här skrev man i tidningarna i Sundsvall idag:
Norrländska mästerskapen är en tävling där klubbprestationen ligger i stort fokus. Så tänkte
Sundsvalls SS, och det gav resultat.
– Vi hade strax över 3000 poäng och tvåan lite mer än 2000. Det är väldigt stor skillnad och
jag tycker att vi kunnat göra ännu lite till, men vi drog ner på starter sista dagen, säger Jörgen
Edin.
En insats som stack ut var Johannes Skagius nya norrländska rekord på 100 meter bröst. Det
gamla var Jens Johanssons från 2002. Det nya är 1:02,05.
– Rekord är alltid roligt, men det var ingen supertid med hans mått mätt. Han har simmat
fortare, men han har större utmaningar framöver att fokusera på.
Men fokuset var som sagt lagtävlingen.
– Framför allt var vi bra i slutet, på lagkapperna. Vi hade elva lag med i fyra finaler.
Målsättningen var att krossa allt motstånd och det gjorde vi.
Alla helgens resultat från Norrländska Mästerskapen - klick

Glen är tillbaka !!!!
Post created 8:32

Tweet
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One night in Paris........sjöng bandet 10CC för mer än 30 ar sedan…….
Nu är Glen Christiansen tillbaka på bassängkanten igen. I maj, tre månader efter olyckan på
Teneriffa står han på kanten och coachar simmare igen. I Paris!
Så här skriver han i sin inbjudan till nästa läger:
Nu hyllar vi livet och kör ett helgläger i Paris. Efter fantastiska resultat i Södertälje tycker jag
att masters simmarna har förtjänat lite mer flärd i en alltid aktuell och intressant världsstad
som Paris.
Självklart kombinerat med bra tränining i 50m bassäng, gym och föredrag. Har bokat en 50a
och även boende för dem som är tidiga med att boka. Med mig kommer även min populäraste
assistent tränare Anders Kilen, dubbel världsmästare på 50m frisim och expert på fysiologi,
sprint, start, vändningar, och styrketräning. En guldklimp!
Läs mer i inbjudan - klick
Gilla SIMMA.NU på Facebook - klick

Höglandsdoppet för 38:e gången
Post created 8:20

Tweet

Många tävlingar i landet har en kontinuitet och har vårdats under massor med år. En av dessa
är Höglandsdoppet i Nässjö. I helgen arranegrades tävlingen för 38:e gången. Två dagars
tävling med tre pass.10 anmälda klubbar och många stentuffa simningar.
Medaljer till de tre främsta i varje klass samt till placeringarna 4-6 i de två yngsta klasserna.
Biobiljetter till segrarna i äldsta klassen samt extra priser till samtliga heatsegrare. Resultat på
Livetiming - klick

MAR
24
Traditionstyngda Finn och Fiffi Cup i Lomma
Post created 18:28

Tweet
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Årets Finn & Fiffi Cup avgjordes i helgen på Pilängsbadet i Lomma. Tävlingen arrangerades
för 33:e året i rad och är en breddtävling med negativa kvaltider (har du simmat snabbare än
kvaltiden, får du inte vara med). Namnet på tävlingen kommer från de idag, nästan
bortglömda, belgiska seriefigurerna. I år var det simmare från 10 olika skånska klubbar som
tillsammans gjorde drygt 500 starter. Simmarna på plats 1-3 förärades med, kanske
simmarsveriges största, medaljer. Plats 4-6 fick plaketter och alla simmare fick ett diplom med
distans och tid skrivet på, efter varje lopp.
Resultatlistan - klick

Quattro Cup i Enköping
Post created 18:23

Tweet

Simmare från tio klubbar gjorde upp om placeringar och medaljer när SK Ena arrangerade
Quattro Cup i Enköping i helgen.
Hemmaklubben höll sig väl framme och lade beslag på 22 av förstaplatserna men utmanades
rejält av SK Strängnäs frisimmare som fick 18 simmare överst på pallen.
Flera unga talanger höll sig väl framme och dominerade i sin åldersgrupp. Som till exempel
Maja Eriksson, Strängnäs och Leo Jakobsson, Bålsta som i yngsta klassen

Danska simdrottningen fyller 40
Post created 12:38

Tweet

Idag gratulerar vi den danska simdrottningen Mette Jacobsen (t.v) som fyller 40 år. Här är hon
tillsammans med den danska kronprinsessan Mary - vid fjolårets Christiansborgs Rundt. Läs
mer om henne i Politikken - klick
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Damernas NCAA - sista dagen
Post created 12:20

Tweet

Svenska insatserna på sista dagen av av NCAA i Indianapolis
Stina Gardell var den svenska som nådde bästa placeringen avslutningsdagen i Indianapolis.
Hon simmade B-final på 200m bröstsim och blev tvåa i den. Hennes tid 2.08.56 är sekunden
över Amanda Rutqvist svenska rekord på distansen.
Amanda Rutqvist lyckades inte alls nå upp till sitt bästa. Hon noterade 2.11.63 på
specialdistansen och blev 29:e tjej.
Henriette Stenkvist har inte lyckats under sitt första NCAA. Idag blev det blott en 32:a plats på
200m ryggsim med 1.55.49 - två sekunder över Therese Svendsen svenska rekord från i fjol.
Nathalie Lindborg simmade i SMU:s lag på 4x100my fritt. Andra sträckan gjorde hon på
48.67.
Rebecka Palm simmade startsträckan i Wisconsins lag på 49.69.
Sammanfattningsvis för svensk del - två individuella finalplatser under NCAA - bägge av Stina
Gardell på medley. Ett svenskt rekord av henne på 200y medley. Övriga svenska simmerskor
nådde inte upp till sina tidigare bästa insatser.
Resultatlistor - klick
Foto: Mikael Gardell

Georgia vann damernas NCAA och så här firade dom...........
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Späckhuggarsim - i Eslöv
Post created 12:16

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

Tweet

Under lördagen anordnade Eslövs simsällskap Späckhuggarsim.
Tävlingen är en kombinationstävling där man deltar i försök i de olika simsätten (sprint, medel
eller distanssträckor) och där de bästa i respektive åldersklass går till medleyfinal (100-, 200respektive 400m medley). Det simmas även roliga, åldersintegrerade lagkapper.
I helgens tävling gjordes många fina resultat, som återfinns på hemsidan www.eslovssim.se.
Många nöjda simmare återvände hem med pers, medaljer och de utlottade heatpriserna.

MAR
23
Öresund Meeting återuppväckt
Post created 16:34

Tweet

Öresund Meeting i Helsingborg har legat i träda under ett antal år MEN nu har man sparkat liv
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i den gamla ärorika tävlingen igen - i nya Filborna Arena. Massor med bra resultat hittar du i
den sammanfattande resultatlistan på Livetiming - klick

Fredagens NCAA-finaler
Post created 11:21

Tweet

Fredagens NCAA-simningar i Indianapolis gav följande svenska
resultat:
Stina Gardell blev femma på 400y medley, fyra sekunder efter
segrarinnan Elisabeth Beisel. Stinas tid 4.04.66 är sekunden över
hennes eget svenska rekord från i fjol.
Rebeckka Palm var med och vann B-finalen på 4x50y medley för
sitt Wisconsin. Palms tid 23.39 på fjärilsimsträckan.(23,51 i
försöken)

Amanda Rutqvist var den snabbaste av de svenska bröstsimmerskorna på 100y. Men det
räckte inte så långt för henne. Hon blev 31:a med 1.01.01 och Sofia Johansson blev 41:a med
1.01.46.
Henriette Stenkvist simmade 100y ryggsim och blev 31:a med 53.63
I lagkappen på 4x200y fritt så fanns Stina Gardell med i Southern Cal:s lag. Hon simmade sin
delsträcka, den tredje på 1.45.09. Rebecka Palm simmade staten i Wisconsins lag på
1.47.47. Nathalie Lindborg simmade andrasträckan i SMU:S lag på 1.46.69.
Som jämförelse kan sägas att det svenska rekordet på 200y fritt är Lotta Wänbergs på
1.46.56.
Svenska Yardsrekord - klick Alla nattens resultat - klick

MAR
22
Svenskt rekord av Gardell på NCAA
Post created 13:44

Tweet

Stina Gardell fick en bra inledning av
NCAA-finalerna i Indianapolis. Nytt svenskt
rekord på 200 yards medley - 1.54.49 - som
räckte till en fjärde plats i finalen. Efter försöken
låg hon på en tredjeplats.
Andra svenska insatser den första dagen av
NCAA var:
Nathalie Lindborg simmar enbart lag under
NCAA. Hon simmade startsträckan i SMU:s lag
både i försök och final på 200y frisimslagkapp. I
försöken hade hon 22.63 och i finalen 22.91.
Det svenska rekordet på distansen har Emma
Svensson med 22.37. Nathalie simmade också i
kvällens försök på 400y medley lag. På sista sträckan i SNU noterade Lindborg 48,87.
Individuellt på 50y fritt hade Emma Svensson 22.56. Aningen bättre än Nathalie alltså. Men
för Emmas del räckte det bara till en 31:e plats och ingen vidare avancemang till kvällspasset.
Henriette Stenkvist gjorde sin NCAA-debut. Det gick inget vidare. Hon hade 4.49.52 i
försöken och nådde "bara" placering 54. Noteringen var sju sekunder över Maria Vitazkas
svenska rekord på distanen.
Slutligen - Rebecka Palm. Hon simmade i årdagens bägge lagkapper. I 200y frittlagkappen
hade hon 22,40 i försöken och 22,58 i finalen. Palms lag Wisconsin har bara en tiondel från
A-finalen i den lagkappen. Senare på dagen simmade hon fjärilsimmet i lagkappen över 400y
medley. Hon noteringar där blev 52,70 resp 52,85 att jämföra med hennes eget svenska
rekord på distanen 52,90, satt i fjol.
Till resultatsidan - klick
(foto. Mikael Gardell)

MAR
21
Anthony Ervin - story
Post created 12:06

Tweet

Anthony Ervin är känd för en del saker. Han vann OS-Guld år 2000 - han la av sin simning
2003 - han gjorde comeback i bassängerna 2011 - han simmade OS -final 2012 och han har
några av simvärldens värsta tatueringar. Nu satsar han vidare mot OS i Rio 2016. Möt honom
i ett reportage från SwimSwam nyligen:

LASS arrangerar årets stora simtävlingar i centrala Linköping
Post created 11:45

Tweet

Filbyter Cup:
Passa på att tävla i årets första stora utetävling i 50:a.
LASS arrangerar Filbyter Cup den 17-19 maj 2013 på
Tinnerbäcksbadet med fyllda prisbord och publik i världsklass.
En viktig tävling inför sommarens mästerskap.
TYR´s test:
Varför inte testa Sum-Sim formen ca 2 månader innan Sum-Sim
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region? LASS arrangerar TYR´s test den 21-22 september 2013.
En tävling med fina priser från TYR samt prispengar till de tre
bästa klubbarna.

Angereds Simklubb - ny simklubb i Göteborg
Tweet

Post created 11:35

Ny simklubb i Göteborg. I samband med att den nya simhallen i
Angered är klar har det också tillkommit en ny simklubb på plats.
Angereds Simklubb.
På bilden till vänster ser ni ordföranden, Simon Malmberg,
sittande på startpallarna i den nya simhallen.
Du hittar med information om klubben på hemsidan - klick

MAR
20
I morgon börjar NCAA
Post created 9:24

Tweet

I morgon är det dags. Damernas NCAA startar i Indianapolis och idag avrundar vi
uppladdningen med ytterligare försnack i Morning Show från Swimming World.
I helgens NCAA deltager följande svenskor:
Emma Svensson - Florida Gulf Coast - Upsala Simsällskap
Sofia Johansson - Miami - Helsingborgs Simsällskap
Amanda Rutqvist - South Carolina - Göteborgs Sim
Stina Gardell - Southern California - Spårvägen
Henriette Stenkvist - Southern California - Polisen
Nathalie Lindborg - Southern Methodist University -Malmö KK (lag)
Rebeckka Palm - Wisconsin - LASS (lag)
Från dagens Morning Show i Swimming World

MAR
19
Växjö Simsällskap söker simtränare
Post created 17:12

Tweet

Växjö Simsällskap söker en Simtränare. Så här skriver man i sin annons:
I arbetet ingår att:
- bedriva simträning för våra simmare (nivå beroende på sökande).
- delta i genomförandet av tränings-, tävlings- och lägerverksamhet
- arbeta efter de riktlinjer som finns i föreningen samt följa och bidra till att utveckla dess röda
tråd i samarbete med föreningens övriga anställda, styrelse och sektioner.
- administrativa arbetsuppgifter (exempelvis planering för utvalda grupper i överensstämmelse
med den progression som ska finnas i föreningen samt att vara behjälplig vid andra
administrativa uppdrag). Denna del kan oc kså vara större beroende på sökande.
Du kan läsa hela annonsen om tjänsten här - klick
Du hittar ocks annonsen under Lediga jobb, ovan och ute i vår högerspalt - den närmaste
månaden!

Värnamo Simsällskap söker Tränare
Post created 10:19

Tweet

Värnamo Simsällskap söker ny Simtränare. Så här skriver man i sin annons:Hos oss får du
huvudansvar för all tränings- och tävlingsverksamhet från crawlskola till mastersmed extra
fokus på våra duktiga Simiaden- och Sum Sim-simmare. Vi erbjuder dig stor frihet
att påverka framtida upplägg av träning och organisation. Vi ger dig chansen att tänka nytt
och växa som ledare tillsammans med oss..... läs mer i annonsen - klick
Annonsen finns också klickbar under "Lediga jobb inom simningen" ovan och ute i vår
högerspalt under lediga jobb - den närmaste månaden.

2016-01-26 14:17

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

13 av 26

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

Damernas NCAA startar på torsdag
Tweet

Post created 9:34

På torsdag är det dags för årets upplaga av damernas NCAA i
Indianapolis. Idag möter vi en av de verkligen stora NCAA-profilerna
genom alla tider, i Swimming Worlds Morning Show - Nathalie Coughlin.
Simmerskan som vunnit 11 stycken NCAA-titlar under sina collegeår.

Elfsborg söker Ungdomstränare/talangutvecklare
Post created 9:12

Tweet

Simklubben Elfsborg i Borås söker Ungdomstränare /
Talangutvecklare med fokus på åldersgruppen 7 – 12 år.
Anställningen om 100 % följer klubbens behov med mycket
träningstimmar på kanten, föreningsarbete, tävlingar och
talangutveckling i samarbete med huvudtränare och breddansvarig
för att skapa tekniskt duktiga och motiverade simmare och som
grund för klubbens fortsatta elit- och tävlingsverksamhet.
Du kan läsa hela annonsen här - klick
Annonsen finns också klickbar under "Lediga jobb inom simningen" ovan och ute i vår
högerspalt under lediga jobb - den närmaste månaden.

MAR
18
Sydsim söker Biträdande breddansvarig
Post created 19:04

Tweet

SK Sydsim i Burlöv - strax norr om Malmö - söker Biträdande
Breddansvarig.
Så här skriver man i sin annons "Vi söker nu en biträdande
breddansvarig som på heltid kan ansvara för att planera, leda
utveckla och följa upp föreningens simskoleverksamhet i samråd
med breddansvarig. I uppdraget ingår såväl administration som
instruktörsskap på bassängkanten samt i vattnet. Framförallt
innebär uppdraget att stötta och utveckla föreningens instruktörer så att kvalitén på simskolan
hålls fortsatt hög"
Läs mer i annonsen - klick.
Du hittar ocks annonsen under Lediga jobb, ovan och ute i vår högerspalt - den närmaste
månaden!

I SKvalprännan - måndag
Post created 14:15

Tweet

Masters-SM avgjordes i helgen. Södertälje
gjorde ett perfekt mästerskap är det många
som vittnar om. Bara att instämma i den
kören. Visserligen fanns jag inte på plats
den här gången utan satt i kammaren
hemma och plitade på Mästerskapssidan
under helgen. Varje gång det är Masters-SM
noterar man hur fantastiskt bra det går för
en del simmare upp i åldrarna. Det finns en
hel del som är bättre nu än vad dom var
som elit-aktiva. I detta faktum finns det korn
av kunskap att hämta för dem som jobbar
som simtränare idag.Sedan är det ju några som man blir riktigt imponerade av. Anna Hammar
född 1968 är naturligtvis en sådan. Men också Janne Karlsson som simmar för Täby. Bägge
dessa två slog världsrekord i sina Mastersklasser och på tider som inte skäms för sig.
Men man saknar några simmare på Masters-SM. De som var riktiga topp-atleter en gång.
Men förmodligen har dom mer att förlora än att vinna när det kommer till
Masterssammanhang. Men visst hade det varit kul att se ett medleylag i herrklassen,
åldersgrupp 200-239 år bestående av Bengt Baron på ryggsim 51 år, Gunnar Larsson på
bröstsim 62 år, Pär Arvidsson på fjärilsim 63 år och Lars Frölander på frisim 39 år.
Sammanlagt 205 år. Svenska rekordet i grenen är 1,58,06. Os-Segrarna skulle nog kunna
göra - 1.56, i alla fall. Det visar på att lagkappsrekorden inte är så tokiga i alla fall.
Nu lär detta inte bli verklighet någon gång. Men en sponsor som kan samla dessa fyra i
samma lag hade fått en viss uppmärksamhet och inte minst Mastersimningen som idrott. Bara
en tanke!
Nästa gång det är Masters i kort bana så är det Sundsvall som gäller. Sundsvall tajmar rätt
med detta arrangemanget. Näst bästa klubb på helgens mästerskap med många bra
simmare.
Vill du grotta ner dig ordentligt i Masters-SM så skall du gå till Mästerskapssidan. Där finns det
mycket att beta av i resultatväg efter helgens tävlingar. Mästerskapssidan - klick
En och annan gång så slänger vi ur oss en boktips här i skvalprännan. Nu skall du få ett till.
"De obotliga optimisternas klubb". Debutromanen av Jean Michel Guenassia. En fantstisk
historia hämtad från 50- och 60-talets Paris. Vad den handlar om? Det låter sig inte förklaras
några få rader. Utan rådet är, läs, bara läs!

MAR
17

2016-01-26 14:17

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

14 av 26

Rekordfyllt Masters-SM
Post created 16:20
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Tweet

Segrare i damernas medleylagkapp på Masters-SM - foto Thomas Månsson
Sista passet av Masters-SM i Södertälje fylldes av rekord. Två världsrekord och två
Europarekord i floran av svenska och nordiska dito. Läs mer på Mästerskapssidan - klick

MAR
15
Masters-SM i kort bana
Post created 0:45

Tweet

Färdigriggat i Sydpoolen inför dagens Masters-SM som startar kl. 17.00

Idag fredag startar årets höjdpunkt för de svenska Masterssimmarna - SM i kort bassäng.
Tävlingarna simmas i Södertäljes Sydpoolen och du kan följa det hela på Mästerskapssidan
from. fredag eftermiddag.
Läs mer - klick

MAR
14
Mästarnas Mästare - premiär söndag 20.00
Post created 16:54

Tweet

Grupp 2 av Mästarnas Mästare: Mikael Appelgren, Mats Näslund, Anna Lindberg, Anna-Karin Kammerling, Jesper
Blomqvist och Christine Gandrup. Foto: Janne Danielsson - SvT

Nu är det äntligen dags för premiären av den femte säsongen av Mästarnas mästare. I tio
avsnitt tävlar tolv av våra mest framgångsrika idrottsstjärnor mot varandra i fysiskt och
psykiskt krävande grenar. Uthållighet, styrka och laganda sätts på prov när deltagarna gör
upp om titeln. Den här gången sker tävlingarna på Peloponnesos-halvön i sydvästra
Grekland.
Precis som förra säsongen avgörs tävlingen i två grupper med sex deltagare. Varje grupp
tävlar under fyra program. Två deltagare från varje grupp går vidare till semifinal i program nio
innan de tre finalisterna gör upp i finalprogrammet om vem som slutligen blir Mästarnas
mästare.
- Det känns häftigt att Mästarnas mästare kommer hem till idrottens vagga, Olympiahalvön
Peloponnesos i Grekland. Det blir en säsong med stenhårda dueller i ett storslaget och
dramatiskt landskap. I första gruppen får vi bland annat se en unik världsmästarduell mellan
Magdalena Forsberg och Helena Ekholm, säger programledaren Micke Leijnegard.
I första programmet får vi följa med när deltagarna i grupp 1 anländer till Grekland där den
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olympiska rörelsen föddes. Hela första programmet bär ett olympiskt tema och deltagarna
ställs direkt inför mycket hårda utmaningar.
Utanför tävlingarna får vi följa med när deltagarna delar med sig av sina erfarenheter som
professionella idrottare. Vänskap uppstår och nära band knyts, karriärens höjdpunkter och
motgångar delas. Hur går man vidare efter livet som idrottsstjärna? Vad kan de lära sig av
varandra?
De bägge "simintressanta" deltagarna, Anna Karin Kammerling och Anna Lindberg kommer i
den andra gruppen av deltagare och vi får vänta ett tag på deras eskapader i det grekiska
landskapet.
Grupp 1:
Magdalena Forsberg, skidskytte
Torgny Mogren, längdskidor
Malin Ewerlöf-Krepp, friidrott
Dan Corneliusson, fotboll
Helena Ekholm, skidskytte
Bernt Johansson, cykel
Grupp 2:
Jesper Blomqvist, fotboll
Anna Lindberg, simhopp
Mikael Appelgren, bordtennis
Christine Gandrup, badminton
Mats Näslund, ishockey
Anna-Karin Kammerling, simning

Anna Karin gör det 6:e av 7 steg........
Post created 15:01

Tweet

På måndag åker Anna-Carin '' Kanalsimmerskan '' Nordin till Nya Zeland för att simma den
6:e av 7 marathon simningar för att bli den första kvinnan i världen att ha bemästrat '' The
Seven Oceans '' Hennes slot är 3- 7 april då hon ska simma Cook Strait från Nordön - sydön
beroende på hur vinden blåser. Distansen är 26 Km och vatten temperaturen är just nu 16
grader. Ganska varmt alltså, nästan hett - jämfört simningar i sivak som hon sysslat med
hemma i Sverige under vintern.

Arena på Masters-SM
Post created 10:34

Tweet

Arena på plats under Masters SM Södertälje 15-17 Mars!
Arenas representanter finns på plats och presenterar 2013 års nyheter.
Racingdräkter-Motion-glasögon-tillbehör m.m.
Masters SM erbjudanden.
Passa på att beställa 2013 års förmånliga Masterspaket bestående av
Arena Overall, Piqueskjorta, shorts samt ryggsäck.
Allt levereras med Masterslogga.
Information, försäljning och beställning vid Arena.
Välkomna!
Waterproof Sports

MAR
13
Ny på jobbet
Post created 12:00

Tweet

Södertörns Simsällskap presenterar idag Jens Antlöv som ny huvudtränare för föreningen,
Jens Antlöv är idag huvudtränare i Falu SS. Jens påbörjar sin tjänst den 1:a juni.
Jens har en bakgrund som f.d. aktiv simmare i Ösmo Simsällskap där han även blev tränare
1980 och sedermera huvudtränare. 1996 flyttade Jens till Falun och började som
huvudtränare.

Simmarlistan i mars 2013
Post created 10:13

Tweet

Om man är initierad i simning så får man ofta frågan om hur läget är inför framtiden. Kommer
det någon efter Tessan, Frölander och Sarah Sjöström. Detta föranledde oss att göra en lista
över de simmare som är mest aktuella inför framtiden i det svenska simlandslaget. Tidigare
har vi presenterat "Heta listan" men den här gången så gör vi ett större grepp och har med
många fler simmare än de 10 stycken som vanligtvis brukar presenteras.
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Listan är naturligtvis inte fullkomlig och du får gärna lägga till fler namn och kommentarer - på
vår Facebooksida- klick. Men så här kan en överblick idag se ut:
A-nivå - 5 st
Sarah Sjöström - har klarat några blindskär nu är det bara att åka. Fast simfokus är ett måste.
Therese Alshammar (åtminstone from 2014) - har mer att göra i baljan. Är viktigt för svensk
simning också i framtiden inte bara i bassängen.
Jennie Johansson - känns som om måste träna ikapp sin kropp - då kan det bli hög
världsklass.
Louise Hansson - på väg att bli hur bra som helst. Bredaste registret, jämte Sarah på
damsidan.
Simon Sjödin - tränar hårt nu. Hoppas att han vågar anta utmaningen att bli bäste i Europa,
också!
B-nivå - 4 st
Joline Höstman - varvar upp och nedgång. Mod saknas inte men räcker det för OS-final 2016
?
Stina Gardell - adderar steg för steg och borde nå ända fram 2016 = OS-final.
Martina Granström - kan också hon nå OS-final 2016. Det borde hon gjort redan 2012.
Rebecca Ejdervik - begränsad i grenurvalet. När tekniken är 100%-ig kan hon vinna VM på
50m bröstsim.
C-nivå - 3 st
Michelle Coleman -talangen som måste träna ifatt. Kan bli lika bra som Sjöström när hon är
klar.
Johannnes Skagius -den store herrtalangen, kan bli hur bra som helst om han inte fegar.
Ida Marko-Varga - kommer hon igång efter OS-uppehållet?
D-nivå - 16 st
Henriette Stenkvist - stjärnskott för två år sedan men sedan sjuk/skadad, återi full träning
Therese Svendsen - orkar hon ta tag i simningen efter ett svagt fjolår och ingen större
utveckling senaste sex åren.
Celine Bertrand - vad skall hon satsa på - det beslutet styr hur bra hon kan bli.
Oscar Ekström - skall nu ta steget upp på seniornivå, har möjligheten efter ett bra junior-år
2012
Nathalie Lindborg - nystart i USA, har formatet men måste utveckla tekniken.
Sara Thydén - har hon gett upp medleyn men var ligger fokuset idag?
Elin Mårtensson - sliter och kommer inte ge sig innan hon är i EM/VM-final.
Erik Persson - har valt grenar för nationell framgång, klokt, kan räcka bra mycket längre och
har tiden för sig.
Mattias Carlsson - har stått stilla ett tag. Nu gör han omtag med träning i Stockholm.
Sandra Hafström - har formatet och tekniken för att att bli Europatopp i ryggsim. Blir det så?
Ida Lindborg - har oerhörd talang, har hon tålamodet att nå ända fram?
Kristian Kron - med kontinuitet blir han EM-finalist om några år.
Robin Andreasson - har varit den store frisimstalangen länge. Skall han blomma ut?
Oskar Nordstrand - en av få med distansförmåga på herrsidan. Måste lyckas!
Magdalena Kuras - kan vara aktuell för VM-lag till sommaren.
Petter Stymne - bör vara landets ledande sprinter när Nystrand dragit sig tillbaka.
Bubblare - 10 st
Jesper Jonsson - fri/fjärilsimmare från Växjö.
Jessica Eriksson - Södertörns talangfulla bröstsimmerska.
Emma Svensson - varvar fina yardssimningar och svenska 50 meters rekord med bottenapp...
Niklas Borin - måste bli bättre på 100m rygg för att kunna konkurrera.
David Larsson - har ett läge att slå igenom nu. Det finns plats i landslaget.
Adam Paulsson - vad skall han bli bra på? Gäller att bestämma sig!
Simon Frank - om ett/två år så är han kanske Europaklass i medley.
Robin Andreasson - talangen som måste blomma ut, på riktigt.
Sebastian Holmberg - SM-dominant på kortbana 2011, sedan inte mycket mer.
Louise Hjalmarsson -spets på NJM 2012. Nu skall hon ta steget vidare.
Utgående - 5 st
Lars Frölander, Stefan Nystrand, Gabriella Fagundez, Claire Vilshed och Jonas Persson.
Som sagt - har vi kategoriserat simmarna rätt? Tyck gärna till på SIMMAs Facebook-sida. Den
hittar du här - klick. Har du inte varit inne och gillat sidan är det dags att göra det nu!

MAR
11
Vi söker månadens överraskning - februari
Post created 15:22

Tweet

Vi söker nomineringar till Månadens Överraskning februari
månad. Din nominering skickar du till barbro@freker.se ,
och skall gälla en speciell prestation under februari av en
simmare som idag är ungdoms- eller juniorsimmare, och
inte deltagit i seniorlandslaget.
Nomineringarna vill vi ha senast 14 mars. Lycka till!

Ungdoms-GP i Lödde
Post created 14:44

Tweet

2016-01-26 14:17

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

17 av 26

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

I helgen arrangerade SK Lödde UGP 2 med närmare 600 starter från dussinet klubbar från
Skåne deltagande. Många fina resultat och glada bilder på en del tävlande! Alla resultat från
tävlingarna hittar du jär - klick (Foto: Henrik Brinkhagen)

UGP och Knattetävling i Väsby
Post created 8:43

Tweet

Väsby Simsällskap har arrangerat två tävlingar under helgen. Ungdoms-GP och
knattetävlingen "Vilunda-Knatte".

UPG2 i Väsby
Tio klubbar var representerade vid UGP 2 i Upplands Väsby. Det blev många fina prestationer
under helgens tre pass. På Lördag förmiddag blev det hela 6 simmare som kvalificerade till
SUM SIM. Till exempel Alice Sundberg, 14 år, från Danderyd sim som simmade 800 frisim på
tiden 9:32.40. På eftermiddagen kvalade bland annat Karl Gustav Gérnyi, Danderyd sim, på
100 rygg för 14 åringar på fina tiden 2:18.70. Väsbys bassäng verkar snabb då det på
eftermiddagen blev hela 10 tider under SUM SIM kval. Söndagens förmiddagspass fortsatte
på samma vis med ytterligare 10 snabba tider under kval. Daniel Sjöblom Ahlström,
Spårvägen sim, gick ner från 2:51.77 till tid på 2:38.48 på 200 bröst och en tid långt under
kvalnivå. Även Emma Rotstam i från Järfälla gjorde en bra tid på 400 frisim med tiden 4:34.54
även den under kval.
Alla resultat hittar du här - klick
Vilunda Knatte 2013
Simmare från 13 klubbar gjorde upp om medaljerna i 12 grenar uppdelade på åldersklasserna
11-12 år samt 10 år och yngre. Solen sken både ute och inne på alla förväntansfulla simmare.
Tävlingen drog många suportrar i form av föräldrar, syskon och mor samt far föräldrar. Detta
ledde till att både värmen och stämningen blev hög. Totalt blev det över 850 starter och säkert
flera hundra personliga rekord.
Alla resultat hittar du här klick

Team Sportia & TYR Swim /UGP2 i Borås
Post created 8:30

Tweet
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Under helgen har det simmats Ungdoms-GP runt om i landet. En av arrangörerna var SK
Elfsborg i Borås - där bilderna ovan kommer ifrån. Alla resultat från Borås hittar du här - klick

MAR
10
GP i Stockholm med rekord

Tweet

Post created 20:03

Årets första svenska rekord såg dagens ljus vid GP-tävlingarna i Stockholm
idag.
Alla resultat, bilder och kommentarer hittar du på Mästerskapssidan - klick

Arena förnyar sponsoravtal med Simförbundet
Post created 14:34

Tweet

Arena och Waterproof Sports AB tillkännager att man förnyar sitt sponsoravtal med Svenska
Simförbundet. Det tre-diamant prydda varumärket fortsätter samarbetet med SSF som
började 2008. Avtalets förlängning kommer gälla i ytterligare fyra år från 2013 till 2016.
Så här skriver man i sitt pressmeddelande:
"Vi är stolta över att Arena har förlängt vårt avtal med ytterligare fyra år. Det ger betydande
värden för vårt förbund. Arenas produkter är i världsklass och av högsta kvalitet samt Arena
är en mycket pålitlig leverantör. Arena lyssnar till våra behov och de är alltid intresserade av
att uppfylla våra krav. Tillsammans har vi utvecklat ett mycket bra förhållande som är till nytta
för båda parter. Vi ser mycket fram emot att fortsätta bära Arena produkter "-... säger Sven
von Holst president Svenska Simförbundet.
"Vi är verkligen glada att ytterligare stärka våra band med svensk simning genom det nya
avtalet", säger Giuseppe Musciacchio, Arenas VD för varumärkesutveckling. "Det finns en
riktigt stark tradition av bad och simning i Sverige och SSF har en lång och stolt historia som
går tillbaka mer än 100 år och arbetet fortsätter med att förbättra sporten från gräsrötterna till
nationell nivå. Vi är naturligtvis bekanta med stjärnornas prestationer ex. Therese och Sarah,
och är stolta över att förknippas med dem. Avtalet befäster också vår närvaro i Skandinavien tillsammans med Norge och Finland -. Samt Europa, där vi fortsätter att expandera genom
avtal såsom de med Nederländerna, Italien och Bulgarien under de senaste 9 månaderna

Två världsbästa noteringar på GP
Post created 14:25

Tweet

Två toppnoteringar i världen för 2013 - ja det var resultatet av den
första kvällen i Eriksdalsbadet i Stockholm. Det var Sarah Sjöström
som stod för dessa noteringar - på 200m fritt och 100m fjärilsim.
Idag är det dags för nya finalsimningar.
Klockan 16.00 startar andra dagens finaler i Stockholm och du följer
det hela på Mästerskapssidan - klick

Möt Simon Sjödin under helgens GP
Post created 14:09

Tweet

Nils Zätterström tog ett snack med Simon Sjödin under GP i Stockhol. Nils är med och
arrangerar Ångaloppet - där Simon skall vara med.
Mer om Ångaloppet kan du läsa här - klick
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MAR
09
NCAA:s B-mästerskap i natt med svenskseger.
Tweet

Post created 10:57

Johan Ivarsson skriver så här om nattens NCAA-B finaler:
Det är svårt att hålla reda på alla svenskar överallt. Men det var fina resultat av svenskan
Johanna Petterson) från svenskstället C.W. Post som just nu har fyra svenskar. Johanna
gjorde 55.74 på förstasträckan i det laget som vann 4x100 medley i går kväll. Individuellt blev
det en fjärde plats i dag med 55.53.
I förrgår simmade Sandra Luiga 200 medley och gjorde 2.06.07. I natt simmade Erik Åkesson
(Grand Valley State) 100br med 56.37 och men det räckte inte till final. En final där Eetu
Karvonen, vår skandinaviska vän från laget jag själv representerar vann med 52.65 och
försvarade sin titel,
Roligast i kväll som svensk var Nova 'Eastern's Oskar Nordstrands vinst på 500 fr med
4.23.55 som hittade ett par mer passande badbyxor än på 1000:ingen som ryktet går.
Oskar segertid var två sekunder över Thomas Lejdströms svenska rekord från 1983.
Sebastain Holmberg (Catawba) tog sig inte vidare till final i den snabba grenen 100 rygg och
kom inte ner mot dom snabbaste tiderna han presterat under året med en 48.49 på
förmiddagen.
Erik och Oskar simmade även 4x200 lagkappen under dagen för respektive lag.

MAR
08
GP i Stockholm under helgen

Tweet

Post created 22:37

Lördag och söndag simmar vi den andra omgången av Svenskt Grand
Prix.
Du följer tävlingarna på Mästerskapssidan och vi följer upp med bilder
och kommentarer.
Gå till Mästerskapssidan - klick

NCAA B Mästerskapen
Post created 22:32

Tweet

Sebastian Holmberg, Täby gjorde svenskarnas bästa placering dag 2. Sebastian blev femma
på 100 y fjäril endast 4/100 delar från ett brons och 3/10 delar från ett seger.. Hans tid på
47,88 var nytt skolrekord och lika så mellantiden på 21,92 (50 y fjäril). Magnus Lundgren,
Neptun blev 20:e på 100 y fjäril med tiden 49,49. Oskar Nordstrand, Helsingborg blev 12:a på
200 y fritt med tiden 1.38,86.

MAR
07
Bråket i Örebro Simallians
Post created 23:43

Tweet

Det har sedan några månader snurrat runt en saftig turbulens i Örebro Simallians. Tränaren
uppsagd, ordförande har tagit ut ekonomisk ersättning och nu haglar påhoppen i
lokalpressen. Inte precis vad den svaga Örebro-simningen behöver just nu !. Läs vad man
skriver i Nerikes Allehanda:
ÖSA kan sparkas ur förbundet - klick

Tränaren har blivit orättvist behandlad - klick

Skånsk simning 75 år
Post created 23:40

Tweet

Skånes Simförbund, ett av våra äldsta och största
distriksförbund firar 75 år i år. Det gör man genom att
Imorgon är det 3 månader tills Skånesims 75-åriga historia ska firas. Den 8 juni är
jubiléumsdagen och firandet sker i samband med Skånska Mästerskapen i simning.
Det preliminära programmet ser ut som följer:
Förmiddagen: Pass 2 av Skånska Mästerskapen.
Jubiléumslunch följt av föreläsningar med skånska simprofiler från förr och nu.
Eftermiddagen: final i Distanscupen, Sprintcupen och 20-mannalagkapp.
Kväll: Mingelkväll med skånska simprofiler.
En historisk skrift som landar i händelser och profiler under de 75 åren är under framställande
och kommer att finnas tillgänglig, såklart, på jubiléumsdagen.

Conferences i USA
Post created 23:24

Tweet

På Pac12 i Federal Way fanns det tre svenskar i vattnet söndag till onsdag och så här gick
det för dem:
Kristian Kron
200 y medley 17:e man (seger i C-finalen) med 1.46.80 ( en sek över SR)
100y rygg i medleylaget 48.33
400y medley en fin femte plats med 3.48.01 ( 3/10-delar över SR)
Jonas Holmström
200y fritt 17:e man (seger i C-finalen) med 1,37.67
500y fritt 40.e man med 4.35.56
100y fritt 32:a man 46.32
Björn Gunnarsson
11:e man på 44.26
20:e man på 50y fritt 20.31
19,66 i lagkappen på 200y fritt
Deniz Hekmati
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15:e på 100y bröstsim, 55,25
18:e 200y bröstsim 2.03.37
I lagkappen 4x100y fritt med blev Utah med Gunnarsson och Kron fyror.
Herrarna hade 43,57 resp 44.48 i det laget.
NCAA B-mästerskapen hade den första dagen följande svenskar i vattnet:
Oskar Nordstrand, Helsingborg kom 4:a i natt på 1000 yard fritt med tiden 9.13,71.
Magnus Lundgren, Neptun kom 26:a på 50 y fritt med tiden 20,63
Sebastian Holmberg, Täby Sim kom 32:a på 50 y fritt med tiden 20,72.

MAR
05
Conference USA - med bl.a SMU-simmare
Post created 9:16

Tweet

Amerikansk collegesimning är inne i sin sin mest aktiva period just
nu. Nu simmas det över hela USA i olika Conferences och
målsättningen är naturligtvis att i slutändan kvala in till
NCAA-mästerskapen. Vi lutar oss en hel del på det som
inrapporteras till oss. En Conference som vi inte följt live är
Conference USA, där bl.a SMU-Universitet med svenskar finns
representerade.
I SMU-laget återfinns bland andra Nathalie Lindborg. Natta vann
100 yards fritt på 47.14, strax före bulgariskan Nina Rangelova. 49,14 är halvsekunden över
Therese Alshammars svenska rekord. (motsvarar 54.64 på 25 meter). På 50y fritt hade
Lindborg 22.70 och på 200y fritt 1,47,06 - också denna senare tid, halvsekunden över det
svenska rekordet som Lotta Wänberg innehar.
Rebecka Ekelund och simmades för SMU (och Helsingborg) fanns med på denna conference.
Noterade 1.50.62 på 200y och på 500y, 4.56.19. På 1650y fritt hade hon 17,03,53.

Statistik inför NCAA D2
Post created 9:14

Tweet

Så här ser rankingen ut innan D2-Mästerskapen börjar på onsdag Tabellförklaring:
kolumn 1 är snabbaste tiden i år innan mästerskapet som börjar på onsdag.
kolumn 2 är 8:e tid i år vilket är en tid man bör göra för att simma A-final i år.
kolumn 3 är sista tiden som kom med till D2 mästerskapen i individuella grenar, för damerna
så var det runt 16:e tid och för herrarna så var det runt 13:e tid.
kolumn 4 är 32:a tiden i år, än så länge, den kolumnen är mest där för att visa bredd eller inte
bredd på grenarna inom D2 simningen.
Till D2 mästerskapen så kan simmare fortfarnade kvala in via lagkapper (det kan man inte till
D1 mästerskapen längre).

MAR
04
Magplasket
Post created 14:35

Tweet
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Simmar-Sverige är stort. Massor med tävlingar varje år. En del har riksintresse andra mer
regionalt. Namnen på tävlingarna är också skiftande. En av den gågna helgens tävlingar heter
Magplasket. Kanske blev det ett och annat sådant men så här skriver man från arrangörerna i
Lysekil:
Magplasket som vår egna tävling i Lysekil heter anordnades lördagen den 2 mars 2013.
Tävlingen har funnits med på programmet sedan tidigt 80-tal, hos oss.
I tävlingen deltog tio klubbar med tillsammans ca 200 simmare som alla kom för att simma om
medaljerna och personliga rekord.
Totalt hade Lysekil tio simmare som var med och simmade under dagen, beroende på ålder
så simmades olika sträckor i simsätten samt lagkapp.
För vår egen del så ”persade” Lysekils simmare 36 sekunder och simmade hem tre guld och
ett silver.
En av de bästa prestationerna under dagen stod Michelle Nordenmark från Göteborgs sim för
när hon simmade 50 m fjäril på tiden 35,84, vilket var den bästa tiden på sträckan i hennes
åldersklass i Sverige.
Resultat från Magplasket - klick
Foto: Åsa Larsson

GP till helgen
Post created 11:50

Tweet

Lördag och söndag arrangerar SK Neptun, Svenskt Grand Prix
deltävling 2, på Eriksdalsbadet i Stockholm. Information med bl.a
startlistor hittar du på Mästerskapssidan - klick
Vid helgens tävlingar finns det en hel del internationellt deltagande
med simmare från Grekland, Finland, Rumänien, Danmark, Estland
och Norge.

ISM i Berlin

Post created 8:53

Tweet

Låt oss plocka några svenska resultat från ISM i Berlin:
100m fjärilsim damer - där vann Louise Hansson Helsingborg på fina 58,62 - ett rejält
personligt rekord, första gången under 59 sekunder och världens nästa bästa tid i år!
mer Louise Hansson... på 100m fritt så vann hon också en klar och meriterande seger. 55,15
blev tiden och det är den femte bästa på klotet den här säsongen. I samma gren hade
Magdalena Kuras 57.42 och blev trea.
Hela resultatsidan hittar du här - klick Vill du ha resultatlistan i ett klick? Ja då hittar du alla
tusentalsresultat på denna länken - klick

Strängnäs Sim-Cup
Post created 8:25

Tweet
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I Strängnäs har det simmats Strängnäs Sim Cup under helgen. Du kan läsa mer om
tävlingarna på klubben hemsida - klick Resultat hittar du här - klick

Varbergs variant av Harlem Shakes
Post created 4:01

Tweet

Vill du att din tävling skall exponeras i efterhand på SIMMA?
Post created 1:54

Tweet

Bilder och länkar till Ert arrangemang - kan komma på SIMMA om du hjälper till. Gör så här:
1. Ta 3-8 bilder från tävlingen – gärna närbilder på simmare, en prisutdelning, ett vinnande lag
etc. Skickar ni fler bilder så gör vi ett collage av dessa.Helst inga simmande i vattnet – det gör
sig dåligt på nätet.Ange gärna fotografens namn.
2.3-5 rader tex om tävlingen. Vilken var bästa prestationen, hur många klubbar var med, hur
många simmare, något speciellt bra resultat, hur länge har tävlingens arrangerats etc.
3.Gärna en länk till resultatlistan. Är ni på Livetiming - så finns det en länk till alla resultat,
skicka gärna den.
Eller att ni kanske publicerar resultatlistan på er hemsida. Skicka den länken!
Men skicka inga hela resultatlistor till oss. Vi har inte plats att publicera dessa.
Varför? Jo bra reklam för er klubb/tävling. Fler uppmärksammar den. Fler starter nästa
år etc.
När skickar du den?
Ja gärna på söndagkvällen efter tävlingen är klar eller tidigt på måndagen.
Inte senare!
Du skickar materialet till: bo.hulten@telia.com

MAR
03
Höganäs Swim Meet
Post created 22:25

Tweet
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Höganäs Simsällskap anordnade Höganäs Swimmeet den 2-3 mars. Nio klubbar från Mölndal
i norr till Sydsim i söder gjorde tillsammans nästan 1000 starter. Åldersklasserna var 16år &
äldre, 14/15 år, 12/13 år, 11år & yngre.
Förutom medaljer vann de två bästa simmarna i varje åldersklass (beräknat på bästa FINA
poäng) ett presentkort att handla simkläder för i Höganäs Simsällskaps simshop.
Resultat på Livetiming - klick Läs också i Helsingborgs Dagblad - klick

Sparbanks Cupen i Bålsta
Post created 22:10

Tweet

Under söndagen den 3 mars 2013 genomfördes den årliga Sparbanken Cup i Bålsta.
Gästande tävlande kom från Upplands-Bro, Enköping, Märsta och Spånga. 22 grenar
inklusive lagkapper avgjordes. Glatt humör från tävlande, tränare och funktionärer gjorde
dagen till en trevlig familjedag, mycket fighting spirit och flera rafflande heat. Flera personliga
rekord sattes, vilket ju är belöningen av alla träningstimmar. Bålsta SK har investerat i ny
tidtagningsanläggning och kommer att göra kommande hemmatävlingar till ännu festligare
event! Resultat - klick

ISM Berlin

Post created 12:10

Tweet

211 deltagande klubbar, lång bana, Berlin, internationell klass, många svenska simmare - ja
det är en del av ledorden i helgens stortävling i Berlin, ISM.
Länken till resultatsidan hittar du här - klick

Inbjudan Sum-Sim
Post created 11:12

Tweet

I sommar är det dags för Sum-Sim i Landskrona.
Inbjudan till tävlingarna hittar du här - klick

Sista dagen av Pac12
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Tweet

Svenska damer på PAC12 - Stina Gardell, Henriette Stenkvist och Emma Johansson
När damernas PAC12 avslutades natten mellan lördag/söndag så noterade Stina Gardell en
fin andrplats på 200m bröstsim. Hennes 2.08,22 var inom sekunden från segern - som togs
av Caitleen Leverenz och bara sekunden efter det svenska rekordet på distanen.
Halvsekunden från det svenska rekordet var också Henriette Stenkvist - på 200y ryggsim. Nu
blev hon femma med 1,54,16. Emma Johansson åkte ut i försöken på 100m fritt, blev 33:a
med 51,44. I lagkappen lite senare hade Emma 50,79 inne i laget.
Sammanlagt vann Stanford PAC12, före USC och Berkeley på tredje plats.
Alla resultat - klick Svenska Yardsrekord - klick

Trandoppet i Falköping
Post created 11:00

Tweet

Trandoppet arrangerades på Odenbadet i Falköping den 24 februari. Med drygt 800 starter
var det full fart hela dagen bland de sexton deltagande klubbarna. Andreas Elofsson stod för
en av de bästa prestationerna med sin tid på 100 bröstsim, 1,03,65. Skövde SS var den klubb
som samlade flest poäng och fick ta en fin pokal med sig hem! Resultat - klick

MAR
02
US Cupen i Uddevalla
Post created 19:43

Tweet

US-Cupen simmas under helgen i Walkesborgsbadet i Uddevalla. Här är segrande laget på
4x25m fritt.

2016-01-26 14:17

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

25 av 26

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

Hemmklubben fyllde hela prispallen på 50m bröstsim
Mattias Carlsson, Uddevallasimmaren var hemma under helgen och agerade
prisutdelare. Annars tränar han numera på det nya Elitcentrat i Eriksdalsbadet
i Stockholm.
Resultaten från US-Cupen hittar du på Live-timing - klick

Stina återigen trea på PAC12
Post created 11:11

Tweet

Det blev återigen en tredjeplats för Stina Gardell på PAC12 - denna gången
på 400y medley som simmades i natt. Stinas tid 4.05,05 var 4,5 sek efter
segraren Maya Dirado och 1,2 sek över hennes svenska rekord från i fjol.
Emma Johansson blev 15:e dam på 100y fjärilsim, hennes tid 54,01.
Henriette Stenkvist strök sig på 200y fritt och simmade 100y ryggsim.
Hennes tid 53,58 ledde till en 11:e plats i det kvalificerade fältet. I lagkappen
400y medley var sedan Henriette snabbare 53.36 på ryggsimmet. Emma Johansson
simmade i den lagkappen ryggsim för sitt lag som fanns i A-final fältet. Lördagen innebär sista
dagen för PAC12 - som simmas i College Station.

MAR
01
PAC-12

Post created 9:14

Tweet

Stina Gardell USC/Spårvägen var den av svenskarna som lyckades bäst i
nattens PAC-12 finaler. På 200y medley noterade hon en tredje plats och blev
bara knappts slagen av de välbekanta amerikanarna, Elisabeth Pelton och
Caitleen Leverenz. Stinas tid 1.55.04 dryga tiondelen över hennes eget svenska
rekord från i fjol.
Henriette Stenkvist, USC/Polisen simmade 500yards fritt. Ett ganska misslyckat
försökslopp på 4.51 gav henne ingen framskjuten nplacering men i finalsimningen piggnade
hon till och noterade 4.45.69 - en tid tre sekunder över Maria Vitazkas svenska rekord. Gäller
att vara på hugget hela tiden, kan vara Henriettes motto framöver under Pac-12. Sammanlagt
blev det en 18:e plats för henne i natt.
Tredje svenskan, Emma Johansson WSU/Hajen blev trea i C-finalen och en sammanlgd
19:e plats. 22.97 hennes tid och det måste vara personligt rekord. (Jmf SR Emma Svensson
22.37) Emma var sedan ännu snabbare i lagkappsfinalen där hon simmade starten på fina
22.78.
Alla resultat från Pac-12 - klick

På Facebook: Ersättning till simklubbs-styrelser
Post created 9:00

Tweet

På vår Facebook-sida skrev vi så här igår:
"Vi plockar från Facebook-floran idag att Örebro Simallians avgående ordförande har plockat
ut 4000:- plus moms per månad från klubben. Hur vanligt är det att förtroendevalda i svenska
simklubbar har betalt?"
Här är kommentarer från gårdagen:
EvaMarie Törnström
Har inte hört talas om att någon fått betalt. Hos oss i Linköping får man det i alla fall inte.
Osby Simsällskap
Låter inte alls bra om folk tar betalt för att jobba ideellt. Hos OSS är det en självklarhet att de
förtroendevalda ställer upp helt utan ersättning och att pengarna istället går till verksamheten
och barnens och ungdomarnas idrottsutövande.
Hasse Olsson
Inte en spänn ..
Harald Kruger
Låter inte bra! Själv så såg jag till att vara en bra sponsor både med tid och pengar när jag
satt ordförande!
Lars Lindefelt
Jag ser att jag missat något
Jenni Olandersson
Det är väl ingen som har betalt i en förening. Pengar som går in i föreningen är ju till för
verksamheten o ungdomarna.
Camilla Johansson-Sponseller
Ingen i vår förening här i Umeå Simsällskap
Anna-Lena Andersson
Minns min pappas slit som ordförande, alla timmar han lade ner.... Var tvungen att ringa
honom ikväll och läsa upp detta.
David Jonsson
Det finns väl i grunden ingen motsättning i att ha betalt i en ideell förening. De flesta tränare
har väl någon form av ekonomisk ersättning? Att föreningen är ideell betyder ju bara att den
inte är vinstdrivande. Att styrelsen har månadslön låter däremot ovanligt i mina öron.
Jörgen Tisell
SS04 styrelse har ett årligt arvode....julmiddagen
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