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Len-möte i Edinburgh
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MÅNADENS...

ANNONSER

Under helgen har det Europeiska Simförbunder LEN - haft möte i skotska Edinburgh. I
samband med mötet presenterade man en ny vd. - Paulo Frischknecht - portugis som skall ta
över efter sörjan som uppstod efter det flyttade EM:et från Belgien till Ungern och med alla
oegentligheter som det innebar. MAn hoppas nu att man skall komma upp på rätt sida igen det verkar i alla fall så eftersom - presidenten i LEN - Paolo Barelli, uttalade sig mycket
positivt om den ekonomiska återhämtningen i förbundet.
I de knappa meddeelande som kommit ut från mötet - kan man notera att kortbane-EM 2014
har flyttats från dec. - 14 - till jan. 2015. Detta borde bli dödsstöten för "varje års
arrangemang" av EM. Flytten görs för att inte krocka med kortbane-VM. Som vi har skrivit
massor med gånger på SIMMA." Arrangera EM enbart vartannat år."
Pressmeddelande från LEN-möte 1 - klick
Pressmeddelande från LEN-möte 2 - klick

Peter Asp hedrades på Gotland
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I helgen anordnades Peter Asp Swim på Solbergabadet. Det var
Wisby Simsällskaps traditionella tävling Solberga Open som
döptes om för att hedra den i våras avlidne simtränaren Peter
Asp. Sammanlagt 170 simmare fanns med på tävlingarna och
du kan läsa mer om Peter Asp Swim på Gotlands Tidningar klick
Resultat från Livetiming - klick

Polisen vann Mix Megapol i E-tuna
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TÄVLINGAR

Mix Megapol Simcup - ja det är det nya namnet på traditionella Hoppe Cup. Sammanlagt

15 klubbar hittade till Vattenpalatset i Eskilstuna för den nya tävlingen och det var Polisen som
plockade hem lagtävlingen för 2013. Som vanligt innehöll tävlingarna det traditionella
poolpartyt på lördagskvällen.
Resultatlistor från Livetiming - klick

Sundsvall Arena Cup
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TRÄNINGSLÄGER

I helgen simmades Sundsvall Arena cup. Tävlingen gick i 4 pass med 1500 starter och det var
15 deltagande klubbar från Stockholm i syd, Trondheim i väst och Örnsköldsvik i norr. Vi fick
se många fina prestationer under helgen. Sundsvalls stolthet Johannes Skagius satte extra
guldkant på tävlingen - bl.a sågs han göra en 100ing bröstsim i lagkapp på 59.0.
Detta och andra resultat kan du hitta i resultatlänken från Livetiming här - klick
Foto: Lars Kallin

TYRS Swim i Jönköping
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Under lördagen simmades TYR swim och öppna masters på Rosenlundsbadet i Jönköping.
Det var 130 anmälda simmare från 8 klubbar runt om i regionen. Tävlingen som simmades
med fasta starttider och utan lunchuppehåll hade i år även ett nytt upplägg med en
utslagstävling på 50 meter frisim i hela 5 omgångar där vinnaren i varje klass vann ett fint pris
från TYR. Tävlingen hade för övrigt inga traditionella prisutdelningar utan nyttopriser från TYR
lottades ut i varje gren/klass. Tävlingen har en potential att växa och bli en större
inbjudningstävling och var uppskattad av deltagarna. Prestationer värda att nämna är
hemmasimmarna Erika Carlén och Daniel Forndals tider på 100 meter frisim där de noterades
för fina 55.91 respektive 51.49. Erikas 25.45 på 50 meter frisim är dessutom den tredje bästa
tiden i år efter Sarah Sjöström och Magdalena Kuras
Resultat - klick

(foto: Lennart Pettersson)
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Britta Steffen lägger av
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Tyskland största simstjärna de senaste åren - Britta Steffen
avslutar sin karriär! Den dubbla olympiska mästarinnan från
2008 och innehavare av de bägge världsrekorden på 50m och
100m fritt avslutar sin simkarriär vid 29 års ålder - mindre än
ett år innan EM simmas i hennes hemstad Berlin.
Fakta:
Världsrekord 50m fritt 23.73
Världsrekord 100m fritt 52.07
Steffen har 19 tyska mästerskapstitlar
Representerade Berlin Neuköln
Vann 1999 - 6 st EJM-titlar på samma mästerskap.
Född östtyska - i Berlin - 1984

LEDIGA JOBB
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Pressmeddelande från Nordic Swim and Sport
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Nordic Swim and Sports AB meddelar att man ingått ett samarbete
med Fredrik Lundin och hans verksamhet Lundin Coaching &
Consulting AB. Verksamheten bedriver simträning åt triathleter,
openwater-simmare samt friskvård och motion.
Att Triathlon och Openwater simning växer har inte undgått någon och
Fredrik Lundin har startat upp en mycket intressant verksamhet som
inriktar sig precis åt dessa sporter. I och med Fredrik Lundins
samarbete med Lisa Nordén har vi kommit i kontakt med hans verksamhet och diskuterat
fram ett samarbete, säger Harald Kruger, VD på Nordic Swim and Sports AB.

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

Samarbetet mellan mig och TYR/Nordic Swim and Sports AB ger mig goda förutsättningar till
att ta med de bästa produkterna i samband i min roll som instruktör och tränare för triathleter
och openwaterEsimmare. Jag har själv använt dessa i min coachning av bland annat Lisa
Norden och Jesper Björk och ser att produkterna håller bästa klass vilket är viktigt för mig då
jag strävar efter kvalité i det jag gör, säger Fredrik Lundin. Samarbetet påbörjas den 1/10
2013 och fortgår fram tills OS 2016.

Hur vill du att din bassäng skall se ut ?
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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

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

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

Holländska Variopool är världens största tillverkare av mellanväggar i pooler och höj- och
sänkbara bottnar. I Sverige representeras man av Swim Systems Scandinavia AB.
Ovan ser du ett exempel på hur man kan utrusta en simbassäng med diverse inredning. Flera
svenska kommuner till just nu på denna typ av lösning. Se mer förklaringar på Swim Systems
Facebook-sida (och gilla gärna den). Du hittar sidan här - klick
Du hittar också mer information på Swim Systems hemsida - klick

USA:s GP-tävlingar
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Klippans SImsällskap söker Simtränare
klicka på loggan för att läsa mer
Kvarligger till 15 oktober

Amerikanska Simförbundet utvecklar sin GP-cirkus under den här
säsongen. Ett program med sex stycken tävlingar under
säsongen. 150000 dollar i sammanlagd prissumma och med
speciella priser från BMW till slutsegrarna. Programmet under
säsongen ser ut så här:
Nov. 14-16, 2013: Arena Grand Prix i Minneapolis
Jan. 17-19, 2014: Arena Grand Prix i Austin
Feb. 13-15, 2014: Arena Grand Prix i Orlando
April 24-26, 2014: Arena Grand Prix i Mesa
May 15-18, 2014: Arena Grand Prix i Charlotte
June 19-22, 2014: Arena Grand Prix i Santa Clara

I skvalprännan - TV-funderingar en fredag.
Post created 11:26
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Göteborgs Sim söker Huvudtränare
Klicka på loggan för att läsa mer
Kvarligger till 25 november

Tweet

Det är ständigt diskussion om hur mycket plats som simningen får i
media. Man kan ha olika ingångsvinklar i den diskussionen. En del
tycker att vi får den plats i media som vi förtjänar andra tycker att vi
borde ha bra mycket mer än vad som är fallet. Just i den här
perioden av året ligger den mediala uppmärksamheten lågt. Mitt
emellan säsongerna. Långbanesäsongen slut och upptrappningen
inför den korta, kortbanesäsongen - som vi numera har - är på
gång. Man kan kanske fundera vad som skall göras för att överbrygga dessa säsonger - rent
informationsmässigt. Där är vi inte ännu.
Men ganska snart borde medier vakna och simningen skall kunna finnas åtminnstone på
notisplats i tidningarna. Den 12-13 oktober är det dags igen för World Cup. Under en månad
kommer vi att simma intensivt i World Cup-bassängerna över nästan hela klotet. Sex
deltävlingar skall avgöras under 32 dagar - fram till finalen i Beijing den 13-14 november. Hela
programmet för World Cup hittar du här - klick

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.

När sedan World Cup är slut så är det dags för våra olika varianter av nationella mästerskap SM - JSM och Sum-Sim.
Datum för mästerskapen under november/december är följande:
9-10 november - Sum-Sim regionsmästerskap som simmas på sex ställen i landet
20-24 november - SM och JSM som simmas i Göteborg
6-8 december - Sum-Sim riksfinaler som simmas i Stockholm.
12-15 december - Kortbane-EM i Danska Herning
13-14 december - Nordiska Junior Mästerskapen

Södertälje SImsällskap söker
medarbetare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december
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TV4 kommer att sända mycket simning under hösten. Alla sex World Cup tävlingarna får plats
i TV4-formatet. Dessutom kommer fyran att sända EM från Herning. EM-tävlingarna sänds
också i Eurosport, precis som vanligt. Så när vi skall sammanfatta simning i vårt största media
under oktober till december - ja då kommer det under 60 dagar från mitten av oktober till
mitten av december - sändas simning 16 dagar under den här perioden. Inte helt fel trots
allt.......

Sara Thydén slutar
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Botkyrka Rönninge SS söker
Huvudtränare
Klicka på loggan för att veta mer
Kvarligger till 7 december

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.

Sara Thydén - landslagssimmerska som har representerat Kalmar Simsällskap och Väsby
Simsällskap under sin karriär - har tagit beslutet att avsluta sin simkarriär och skriver så här i
en Facebook-uppdatering idag:
Allting har ett slut och mitt slut som simmare kom efter 17-18 år då jag nu har bestämt mig för
att lägga baddräkten på hyllan. Jag är så otroligt glad och tacksam för allt jag har fått vara
med om genom dessa år! Allt fint stöd jag har fått från familj, vänner, träningskamrater och
tränare. Det finns så många som jag skulle vilja tacka men kan tyvärr inte nämna alla... Ett
stort tack till Carina Arnesson och Kalmar Simsällskap som upptäckte min talang för simning
redan som åttaåring. Utan dig hade jag aldrig kommit så långt som jag kommit! Tack Pär
Gabrielsson och Väsby simsällskap som gjorde mig till en elitsimmare, utan er hjälp hade jag
antagligen slutat för längesen. Tack Smålands simförbund, Stockholms simförbund och
Svenska landslaget för alla underbara minnen jag kommer bära med mig resten av livet! Jag
är oerhört stolt över mina prestationer och jag kommer påminna mig själv miljontals gånger
om allt häftigt som jag fått uppleva som simmare, både tävlingar och läger!! Ungdoms-OS,
Junior EM, EM, VM finaler och svenska rekord, sjukt häftigt!!
Tack mina fantastiska föräldrar som ALLTID har funnits där och stöttat mig i alla lägen, utan er
hade jag ALDRIG blivit en sådan duktig idrottare
Vem vet, jag kanske kommer tillbaka igen... Om inte annat på läktaren!
Jag kommer garanterat sakna simningen och alla grymma vänner som jag lärt känna under
alla timmar, dagar och år i simhallen. STOOORT TACK!!
_____________________________________________________________________________
Sara Thydén har under sin simkarriär simmat till sig bl.a 9 SM-guld på lång bana och 6 guld i
kort bassäng.
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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

Simmarveckan på Playitas 2014
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Uppföljning av förra årets succé. Boka Simmarveckan 2014 på
Playitas nu. Simma för Josefine Lillhage och Varbergs Sims
duktiga tränare. Förbättra tekniken och öka uthålligheten, vare sig
du är masterssimmare, medleysimmare, tävlingssimmare eller
nybörjare. Res från Stockholm, Luleå, Göteborg, Malmö,
Köpenhamn eller Oslo.
Läs mer om Simmarveckan på Playitas - här !!!
Du kan också hitta loggan ute i vår högerspalt - de närmaste två
månaderna.
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Wadköpingsdoppet i Örebro
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I helgen simmades Wadköpingsdoppet i Örebro (25m). 450 simmare från 33 klubbar gör
tävlingen till en av de större i landet. Många grenar med bl.a specialaren 25m fritt som
simmas i försök - semi - final. Där vann hemmasimmaren Jonathan Kling på herrsidan och på
damsidan NKK:s Rebecca Diaz Nilsson
Alla resultat här - klick

Cathrin Carlzon-Levander i Nyhetsmorgon idag
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Like

0

Tweet

Speedo Ungdom Cup i Väsby
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Like

0

Tweet

Speedo Ungdom Cup simmades i helgen i Upplands Väsby. 455 simmare från 12 klubbar i
åldern 9 till 23 gjorde upp om medaljer och prischeckar från Speedo i 28 olika grenar indelade
i 4 klasser. Extra roligt var att vi hade besök av 20 simmare från Polska Piaseczno.
Prestationer som bör nämnas under lördagen är Andreas Fürst, Väsby SS, 100 bröst på
1,02,15. Oskar Ericsson, Täby sim, 200 rygg på 2,03,38 och Agnes Wiiand, Väsby SS, 200
fjäril på 2,18,99. Under söndagen fortsatte simmarna att göra fina prestationer. Nämnas bör
Oskar Ericssons tid på 100 rygg, 57,55 samt Markus Fürst, Väsby SS tid på 100 fjäril, 56,19.
På tjejsidan visade två Väsbysimmare god form genom att simma 200 frisim. Josefin Lindkvist
med tiden 2,02,65 samt Jaqueline Hippi med tiden 2,02,86.
Till alla resultat på Livetiming - klick

Tyrs Test i Linköping
Post created 8:44
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Tävlingen igenom har det producerat mycket fina resultat av alla ungdomssimmare från
klubbarna Boxholm, Motala, Norrköping, Eskilstuna och Linköpings ASS. Samtliga klubbar är
mycket nöjda med helgen, simmarna visade god utveckling och det bådar gott inför den
fortsatta höstens tävlingar. Segrare i klubbstriden blev Norrköping (LASS utom tävlan i
klubbstriden).
Som pristudelare hade vi den forna storsimmaren Anders Holmertz, vars yngsta dotter Wilma
Holmertz fick motta guldet på 100 bröst (F 11 år och yngre) av sin pappa.
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Till resultat på Livetiming - klick
Foto: Katarina Eckerberg Olsson

Mitt i Prick - i Eksjö
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Tävlingen "Mitt i prick" har arrangerats i Eksjö sedan 1984. Årets upplaga bestod av 11
klubbar med 130 deltagare och 455 starter på två dagar. Man simmar 50 och 100m av alla
simsätt plus tre lagkapper
Det slogs fjorton individuella Mitt i Prick rekord. Filip Grimberg Hultsfred stod för tre av dessa
rekord. Mathilda Gärdesmed Värnamo blev bäst av tjejerna med två av rekorden. Flesta
deltagare hade simsällskapen från Eksjö, Västervik och Värnamo.
Resultatsidan

Järfälla vann i Eriksdalsbadet
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Järfälla vinner årets uppsättning av Lars och Thomas Fjärrstad Memorial efter en knallhård
final mot våra gäster från Åbo - Turun Uimarit. Järfälla vinner med 13-11 efter en tät match
med mycket bra spel, närkamper och chanser. Turun visar bra inställning och matchar Järfälla
in i sista minuten, då Järfälla lyckas gå ifrån med två mål och håller matchen ut. Finalen hade
en outstanding spelare i varje lag. Ante Hanserkers i Järfälla och Raul Perian stod helt i en
egen klass under hela turneringen och spelade mycket bra också i finalen.
Polisen slutade 3:a efter att klart avfärdat SKK med 16-8. Kappis kom inte in i matchen och
gjorde lite väl många enkla misstag för att vi på kanten skulle vara riktigt nöjda. Trots de stora
siffrorna var det en bra polomatch, där båda lagen bjud upp till snabbt spel och många avslut,
något som Polisen behärskade bättre än SKK den här eftermiddagen. Bäst i Polisen var en
mycket vältränad Andreas Hartzell. I SKK rörde sig mycket kring rutinerade Stefan Lundqvist,
men också Kim Hansson blixtrade till med några fina mål.
LUGI kom sist i turneringen, men är med ger med sin närvaro hopp om vattenpolon i Skåne
och även om detr blev förlust i alla matcher, visar laget prov på bra spel och polokunnande.
Inte minst målvakten Michael Hoy visade upp ett fint spel som många utespelare får se upp
med under säsongen
I övrigt vill vi i SKK tacka spelare, ledare, domare och funktionärer som även i år ser till att
LTFM är ett bra vattenpoloarrangemang.
Stort tack också till våra sponsorer och samarbetspartners Trycket i Falun, Malmsten AB,
Thörns Verktyg, AA Glas och inte minst Fredrik Lundqvist som fixade fina priser till matchen
lirare.
Turneringens bäste:
Utespelare Ante Hanserkers Järfälla
Målvakt
Viktor Alvan Järfälla
Målgörare Raul Perian Turun Uimarit
Text: Mats Lennerthsson
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Vattenpolo i Stockholm
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Så här såg det ut efter lördagen - i Lars och Thomas Fjärrstad memorial.
Första turneringsdagen på årets LTFM är nu avverkad. Järfälla finns som väntat i topp, men
stötte på oväntat hårt motstånd från inte minst SKK. Matchen var jämn länge, även om

2016-01-26 14:28

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

7 av 14

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

Järfälla hela tiden hade minst ett plusmål, men SKK bjöd upp ordentligt och fightades ända in
i kaklet. Först i sista perioden kunde Järfälla, med Ante Hanserkers i spetsen gå ifårn och
vinna med tre mål. Övriga matcher var jämna och med hänsyn till tiden på säsongen tämligen
välspelade, det är väl bara Lugi som sladdar en aning, men även där finns bra intentioner,
med tex en bra vilja och ett fint målvaktsspel. att Järfälla kommer att spela final i eftermiddag
råder det inget tvivel om, däremot är det mer ovisst vilket lag de får sällskap av.
Söndagens turneringspass inleds med det gamla mästarmötet SKK - Polisen, en match som
kommer att ha stort avgörande på vilket lag som spelar final senare idag.
0900 Järfälla-Polisen 12-5
1015 SKK-Lugi 13-3
1130 Turun Uimarit-Järfälla 8-12
1245 Polisen-Lugi 13-7
1400 SKK-Järfälla 10-13
1515 Polisen-Turun Uimarit 17-13
1630 Turun - Lugi 17-8
1. Järfälla 3 0 0 37-22 6
2. Polisen 2 0 1 35-32 4
3. SKK 1 0 1 23-16 2
4. Turun Uimarit 1 0 2 38-37 2
5. LUGI 0 0 3 18-43 0
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Trevlig helg
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Ibland kan man bara inte låta bli att titta på YouTube-klipp. Här finns några, fast det är inte
många som är kopplade till det som vi vanligen brukar skriva om här på SIMMA. Fast ibland
får man gå utanför boxen och njuta av annat än simning. Eller hur. Ha en bra helg!

Tävlingsexplosion i helgen
Post created 15:12
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Den här helgen exploderar tävlandet i simbassängerna. Ett stort inneboende behov verkar
välla ut över landet den här helgen. Som exempel på tävlingar som arrangeras är:
Maxi Cup Ljungby
Sparbanken i Karlshamn Cup - Väggabadet i Karlshamn - Karlshamns Simklubb
Dalamästerskapen - Falun - Falu Simsällskap
Mitt i Prick - Eksjö -Eksjö Sim och Livräddningssällskap
Sandaredssprinten - Sandared -Simklubben 1970
Seriesim 1 - Skåne
Speedo Ungdom Cup - Upplands Väsby - Väsby Simsällskap
TYR`s Test - Linköping
Umeracet 2013 - Umeå
Wadköpingsdoppet - Örebro - Örebro Simallians
Picasso Cup - Kristinehamn - Kristinehamns Simsällskap
Åbergs museumsim 2013 - Bålsta -Bålsta Simklubb
Alla tävlingarna har fått en påminnelse att skicka bilder och texter till SIMMA efter tävlingarna.
Vi hoppas att vi får in detta också för att kunna göra reklam för tävlingarna inför nästa år. MAn
är ju speciellt intresserad av Åbergs Museumsim i Bålsta. Mycket möss i baljan....

Dags för: Lars och Thomas Fjärrstad Memorial
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I helgen arrangerar SKK Vattenpolo - Lars och Thomas Fjärrstad Memorial på Eriksdalsbadet.
Årets turnering består av fem lag, förutom SKK, också svenska mästarna Järfälla, Turun
Uimarit från Finland, Polisen och LUGI som gör come back i seniorsamanhang. I vanlig
ordning var det ett par lag som hoppade av lite sent, men som det ser ut blir det en bra kick
off inför säsongen 2013-14.
Spelschemat under helgen ser ut så här - för er som är sugna på vattenpolo på
Eriksdalsbadet:
Lördag
0900 Järfälla-Polisen
1015 SKK-Lugi
1130 Turun Uimarit-LSF
1245 Polisen-Lugi
1400 SKK-Järfälla
1515 Polisen-Turun Uimarit
1630 LSF-Lugi
1745 Järfälla-Turun Uimarit
1900 LSF-SKK
Söndag
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0900 Turun Uimarit-Lugi
1015 Järfälla-LSF
1145 Polisen-SKK
1300 Lugi-Järfälla
1415 LSF-Polisen
1530 SKK-Turun Uimarit
1700 Prisutdelning
______________________________________________________________________

Nya säkra startpallar
Post created 14:36
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Tweet

Sala och Mora simhallar är de första i landet som har renoverat sina gamla startpallar med
nya ytbelag från Swim Systems Scandinavia. För en hyfsat billig penning har man fått nya
ytor uppe på pallarna. Lättare att starta ifrån och säkrare.
Läs mer om produkten här - klick

SEP
19
Louise Hansson i BDO Team
Post created 14:59
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Tweet

Louise Hansson, Helsingborgs Simsällskap och
Svenska Simlandslaget är en av tre nya medlemmar i
en idrottssatsning som BDO gör. Louise skall
tillsammans med golfaren Camilla Lennarth och
seglaren Julia Carlsson ingå i den framtidssatsningen
som företaget gör på tre lovande svenska idrottstjejer.
Läs mer här - klick

EM-maskoten presenterad
Post created 11:46
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0

Tweet

84 dagar kvar till kortbane-EM i Herning,
Danmark. Då presenterar Danska
Simförbundet sin mascot för tävlingarna.
Figuren har ännu inget namn - men vi har
hört vissa rykten om vem som finns inne i
mascotens varma kläder. Vi låter ännu detta
vara odefinierat innan vi till fullo vet.
Tävlingarnas hemsida hittar ni här - klick

OS-simmerska räddade livet på baby
Post created 10:04
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0

Tweet

Cathrin Levander (Carlzon) - OS-simmerska
2004 - blev gårdagens stora hjälte i Uppsala.
När hon var ute och joggade längs Fyrisån kom
hon fram till en folksamling som var - minst sagt
- i aktivitet. En barnvagn med ett fastspänt barn
hade rullat ned i ån och man kunde inte hitta
vagnen. Cathrin hoppade i vattnet och lyckades
lokalisera vagnen och med hjälp av en kille
lyckades man få upp vagnen ur djupet och
anländande ambulanspersonal kunde få liv i
barnet med hjärtmassage. Babyn tillsammans
med den chockade pappan låg sent igår kväll
kvar för observation på Akademiska Sjukhuset.
Läs mer i UNT - klick

Nyheter från OLKA Sportresor
Post created 9:26
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0

Tweet
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OLKA Sportresor utökar sitt utbud med 10 anläggningar inför 2014!
10 nyheter för 2014 kommer presenteras på vår hemsida inom kort och vi arbetar ständigt
med att hitta nya anläggningar. Samtliga bassänger är uppvärmda.
• Rio Maior, Portugal – anläggning för elitidrottare. 50-meter inomhusbassäng samt gym med
de senaste maskinerna. Ca 1h från Lissabon, bra flygförbindelser med Norwegian, TAP &
EasyJet. Bra mat och fokus på träning.
• Eger & Hodmezovasarehly, Ungern – buss & flygdestinationer. 1,5h & 2,5h utanför
Budapest. Wizz Air flyger billigt från Göteborg, Stockholm, Malmö och Torp. Båda
anläggningarna har 50-meter inom- och utomhusbassäng.
• Malaga, Spanien – 50-meter inomhusbassäng som varit värd för många stora
mästerskapstävlingar. Boende i Torremolinos, ca 10 min med transport från hotellet. Vi hjälper
er att boka minibussar på plats.
• Sierra Nevada, Granada Spanien - höghöjdsträning för elitidrottare. Ca 2h från Malaga.
Enormt stort center för inom- och utomhusidrotter. 50-meter inomhusbassäng.
• Fort Lauderdale, USA ¬– 50-meter utomhusbassäng ca 20 min med transport från
flygplatsen. Norwegian har bra flyglösningar från Skandinavien till Fort Lauderdale. Boende
finns inom gångavstånd samt ca 15 min med transport från anläggningen. Vi skräddarsyr er
resa efter antal personer, nätter etc.
• Yeroskipou, Paphos Cypern – 50-meter utomhusbassäng. Ca 1,5h från Larnacas flygplats
dit Norwegian flyger från Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Boende på 4-stj hotell ca 10 min
promenad från anläggningen. Nu går det att ansöka om ett marknadsbidrag hos Cyperns
Turistråd och få EUR 100/person tillbaka efter resan.
• Falkenberg, Sverige – 50-meter inomhusbassäng (saltvatten). Stugboende.
• Rijeka, Kroatien – 50-meter inomhusbassäng med avtagbart tak som tas av under
sommaren. Boende i Opatija ca 10 min med lokatransport eller bokad buss. Väldigt fint
område och bra mat.
• Granollers, Spanien – Ca 3 mil norr om Barcelona. Ny simhall (2011) med 50-meter
utomhusbassäng och 25-meter inomhusbassäng. 3-stj hotell ca 5-10 min promenad från
simanläggningen. Bra flygpriser till Barcelona.
Läs mer på OLKA:s hemsida - klick

Kortbane-VM 2014
Post created 9:00
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0

Tweet

Nästa år - 2014 - simmas Kortbane-VM i Doha(QAT) mellan den 3-7 december. Här är
trailerna för dessa tävlingar:

Vi måste visa detta.....
Post created 8:53
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0

Tweet

....hur man tömmer i simbassäng på en sekund.............
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Länkat från Simförbundet
Post created 14:12
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Samtliga svenska insatser på Masters-EM - klick
Grenordningen för Masters-VM 2014 - i Montreal - klick
Uttagningskriterier för EM i simning 2014, i Berlin - klick
_______________________________________________________________________

Lane4 presenterar höstnyheterna
Post created 9:56
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Tweet

Lane4 hemsida hittar du här - klick

SEP
16
Masters-simning - info
Post created 15:45
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Tweet

Under rubriken LÄNKAR/Var kan man träna Masterssimning - finns kontakter för dig som vill
träna Masters-simning i Sverige. Du hittar länkarna här - klick.
Ni som är ansvariga för dessa länkar får gärna uppdatera dem! Kanske har ni ändrat
träningstider, masters-ansvarig eller något annat. Kolla gärna upp länkarna!
För Masterssimmare lägger vi också ut träningspass med lagom regelbundenhet. Dessa pass
finns nu också i format som är bättre att printa ut. Så vill du ha passet på ett A4-papper i
näven så kan du med hjälp av en av våra läsare printa ut dem enklare. Läs mer här - klick

SEP
13
Höstrea hos SwimShop
Post created 16:11
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Tweet

Nu har SwimShop höstrea på Triathlonprodukter och våtdräkter.

Läs mer här - klick
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Skvalprännan - fredagen den 13 september
Post created 15:40
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Tweet

Sista sommarhelgen i Sverige kallas det vi står inför just nu. På måndag ja redan på söndag
på vissa ställen kommer sommaren att snabbt avbrytas och övergå till höst. Kall fuktig trist
höst. Den där årstiden som alla snackar skit om och som egentligen kan vara hur trevlig som
helst. Jaja, vi får se hur det blir.
Den här helgen är nästintill renons på simtävlingar. Skall fungera som utvecklingshelg för
svensk simning med läger och konferenser. Men nästa helg är det fullt tryck på tävlandet igen.
Ibland så hittar man pärlor på nätet. Här är en sådan - nämligen OS-finalen på 200m bröstsim
från 1936. På den tiden var bröstsimmet egentligen två simsätt bröstsim och fjärilsim och man
hade inte delat på teknikerna då - det skulle dröja fram till 1953 innan man gjorde detta. Så
det är bara att njuta av bilderna - nedan:

Igår slängde jag ur mig en Facebook-uppdatering som gick ut på att jag har slutat snusat. Det
vederstyggelse på jorden som man aldrig skulle ha drabbats av. Jag skrev så här:
"I förra veckan tog jag avsked av en gammal vän. Jo, det var verkligen en gammal vän. Vi
träffades för 47 år sedan. Jag minns det som igår. Det var på Blå Fältet i Gävle. Det skall ha
varit lite av Folkets Park i den sydliga Norrlandsstaden. Det var på lördagskvällen under
Sum-Sim 1966. Jag var 14 år. Vi bevistade ett uppträdande - jag vill minnas att det var
Jönköpingsbandet Caretakers som lirade. Ni som är gamla nog - minns dem med låten "Til
the end of the world". Just då träffades vi, jag och min vän och sedan dess har vi hållit ihop som ler och lång halm. Vi har rest över nästan hela jordklotet, funnits tillsammans snitt 17
timmar per dygn och kostnaden för vårt förhållande under dessa 47 år har legat på, tja ca
350.000 kronor. Men nu är det slut. Vi skall inte ses mer. Lång och varaktig söndring - kanske
det kan kallas. Men man vet inte. Kanske blir längtan för stor och då kanske vi ses igen. Man
skall aldrig, säga aldrig. Just nu har vännen ersatts av en giftfri variant. Den orala känslan och
behovet finns ju kvar. F-n tänk om det fungerar? Nikotinfri efter 47 år. Man kanske skall ta en
extra pilsner i morgon och fira. Summan av lasterna skall ju vara konstant."
Och jäklar vad det blev kommenterat och gillat. Bara kommentarerna var nästan värt att sluta
snusa för. Men nu är det gjort och svårare att backa ur ett sådant commitment när man skrikit
ut det.
Hoppas ni alla får en bra helg. Personligen skall jag försöka suga i mig varenda solstråle som
ramlar ner på oss och göra det sista simpasset i havet det här året. Enjoy

SEP
11
Tokyo 2020

Post created 10:30
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Så blev det då Tokyo - som blev OS-arrangörerna 2020. I kamp
med Madrid och Istanbul.
Tokyo hade spelen 1964 och nu är det dags igen. Massor med
pengar skall investeras och en av de allra största
byggnationerna under de närmaste åren blir etablerandet av
det olympiska simstadion som beräknas kosta runt 2,5 miljarder kronor. Den nya simarenan
kommer att finnas på samma plats som den gamla OS-stadion från 1964 Tatsumi International Aquatic Cente - är belägen. Gamla arenan som rymmer
5000 åskådare - kommer nu att uppgraderas till en anläggning för 20000
personer. Byggnationen av den nya arenan kommer att starta 2016 och
beräknas ta tre år och skall stå klar ett år innan spelen. Simningen under OS
2020 sker mellan den 25 juli till 1 augusti med OS-invigningen den 24 juli
klockan 20.00. Ja allt är planerat och de japanska landslagssimmarna är fulla
av framtidshopp och det kommer naturligtvis att lyfta den japanska simningen
till ännu högre höjder.

Deniz Hekmati fortsätter med simningen
Post created 8:47
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Tweet

Det är många svenska simmare som utbildar sig i USA. De flesta inom gebit som ligger
utanför simningen men då och då så går simmarna genom utbildningar som ger dom
plats inom vår idrott. En sådan simmare är Norrköpingssimmaren Deniz Hekmati som
just tagit sin examen. Vi snackade med ho0nom.
SIMMA
Deniz - nyexaminerad i träningsvetenskap från
Arizona State University. Vad betyder det
egentligen?
Deniz Hekmati
Efter 4 års studier i USA har jag tagit en examen i
träningsvetenskap. Det innefattar en stor del även i
hälsa. Huvudfokus har varit anatomi & fysiologi,
träningsfysiologi, kinesiologi, styrketräning,
konditionsträning, flexibilitet, träningsdosering,

samt tester och mätmetoder.
I samband med min utbildning har jag nyligen blivit Certifierad Styrke- och
Konditionsspecialist. I korthet - är jag kvalificerad att analysera rörelser i leder, vilka muskler
som är aktiverade i de rörelser, periodisera styrkeupplägg, men framförallt att optimera
prestation inom de olympiska idrotterna.
SIMMA
Kan du beskriva filosofin bakom ditt upplägg av styrketräning.
Deniz Hekmati
Min filosofi för land- och styrketräning är att alla simmare är olika - vi är byggda på olika sätt,
har olika styrkor/svagheter som behöver jobbas på. I korthet behöver inte alla simmare
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samma upplägg på sina landpass. Sen är det även viktigt att korrelera styrkeperioderna i
gymmet och matcha dem i vattnet. Med matcha menar jag mestadels grundträning,
hårdträning, och toppning. Huvudfokus skall vara simning, styrketräning är bara ett verktyg för
att optimera prestationer.
SIMMA
Vad ser du som det svåraste när man skall formulera och planera styrketränings för simmare?
Deniz Hekmati
Det svåra är att hitta och framförallt se dessa styrkor och svagheter i en simmares teknik eller
hållning genom diverse tester och utvärderingar. Samtidigt är det oerhört viktigt för både
simmare och tränare att förstå att simning är inte body building. Ett stort problem i dagens
simning är även att det finns ett hinder av progression i många övningar. T.ex. planka; många
simmare kan hantera 3-6 minuter av planka, planka sida, rak arm etc., men är det nödvändigt
är frågan? Efter en viss styrkeuppbyggnad med stabiliserad kontroll är det viktigt att hitta
vägar där 30s av planka blir svårt igen. Det är där min utbildning och licens kommer till nytta,
att hitta svårare versioner och utmana på nytt, så simmare kan fortsätta utveckla sin, normalt
sätt, starka bål.
SIMMA
Om du skulle göra ett svepande drag över svensk elitsimning idag och med betoning på
styrketräning – vad ser du då?
Deniz Hekmati
Nu har jag varit ifrån svensk simning ett tag, men i stort ser jag en mer generell syn
styrketräning runt om i landet: benböj, bänkpress, dips, chins tillsammans med de olympiska
lyften. För mig känns det som att det finns mycket mer experimenterande att göra för svenska
sSimmare i gymmet. Att våga vara kreativ och hitta simspecifika rörelser. Jag ser heller ingen
konkret periodisering, och med periodisering menar jag hur många repetitioner och set man
skall egentligen göra under vilken tid på året för att få de bästa resultaten.
SIMMA
Ont i axeln. En simmarsjuka eller rättare sagt den allvarligaste biverkan av simträning. Hur ser
du på det?
Deniz Hekmati
Axelproblem är en simmarsjuka. MEN, den kan undvikas och kanske försvinna i framtiden
med smart träning. Det finns många bra övningar för att stabilisera både rotatorkuffen och
skulderbladen. Däremot tror jag att majoriteten av tränarna, inte vet att rotatorkuffen består av
4 muskler som stabiliserar axeln och att det är 17 muskler som är inblandade i hur våra
skulderblad rör sig. Men bra kunskap i dessa leder och muskler kan man hålla simmare friska
och träna på utan smärta som sedan eskalerar till en operation.
SIMMA
Hur mycket skiljer det du har lärt dig under utbildningen jämfört med det du själv har
praktiserat när du själv simmade?
Deniz Hekmati
Om jag hade haft de kunskaper jag har idag hur man kan optimera en idrottares prestation
tillsammans med den simmarbakgrund jag idag har, hade jag varit på en helt annan nivå i
simmarvärlden - inget snack. Tyvärr har inte många simmare så mycket att säga till om när
det gäller träningen, utan det är tränarna som styr det. Men, under min utbildning började jag
tänka mer och kritisera övningar, men höll det för mig själv. Då min simmarkarriär gick mot ett
slut i våras simmade jag bara ett fåtal gånger i veckan - 45min/pass men gymmade smart.
Ändå tog jag mig till min 6e raka A-final på 50m bröst.
SIMMA
Vad gör du nu? Hur skall du försörja dig?
Deniz Hekmati
Nyligen blev jag anställd som ny styrketränare för César Cielo efter att ha hjälp honom fram till
VM i Barcelona efter hans uttagningar i april. Efter hand knäoperationer i november behövdes
mycket jobb på hans knän. I april när jag tog över var hans reaktion i starten 0.71s. Men smart
träning med innefattade rehabövningar var han nere på 0.61s (50m fj semi) där han var när
han satte sitt WR på 50m frisim. Med César jobbar jag hemifrån, men på plats i Phoenix
Arizona jobbar jag som personlig tränare, samt syrke- och konditionsspecialist för yngre
idrottare mellan 9-18 år. Där jobbar jag mycket med biomekanik i löpteknik och fartträning,
snabb riktningsförändring, och styrketräning.
SIMMA
Fler projekt på gång?
Deniz Hekmati
Detta är det enda projekt jag har och med det hoppas jag hjälpa simmarvärlden med små
uppdateringar här och där som är utbildande. Om länken går bra kanske det blir en större
hemsida som sköts med mer seriöst bloggande.

Läs mer om Deniz på hans Facebooksida - klick
och på hans Twittersida - klick
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09
Masdoppet i Borlänge
Post created 8:42
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Masdoppet i Borlänge har simmats i helgen. Här från en prisutdelning på 4x50m fritt herrar
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där Örebro vann och klarade JSM_kvalet. Alla resultat hittar du här - klick
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07
Sammanfattningen av Masters-EM
Post created 18:22
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Idag avslutades Masters-EM i Eindhoven. Igår sammanfattade vi de 50 medaljer som Sverige
simmade hem under tävlingarna. Läs mer här - klick

En av medaljörerna i Eidnhoven var Inge de Bruijn. Slog till med Europarekord på 50m fritt i
klassen 40-44 år.

Arena Uddevalla Open
Post created 18:03
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Arena Uddevalla Open hade premiär igår, fredag och pågår tom söndag. Du kan kolla alla
resultat på LIVETIMING - klick (foto: Håkan Fredriksson)

SEP
04
Jobba i Tureberg
Post created 9:22
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Turebergs Simklubb söker personal till två nya tjänster:
Simskoleansvarig - läs mer här - klick
Simlärare - läs mer här - klick
Du hittar länkerna också ute vår högerspalt under lediga jobb och
uppe under "Lediga jobb inom simningen". Annonserna finns
klickbara de närmaste 30 dagarna.

Utförsäljning på Esset Sport !
Post created 9:05
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” Nu kör vi på Esset Sport stor utförsäljning av hela vårt lager med varor från Essenuoto,
Mosconi och Malmsten.
Vi har 50-80% på samtliga produkter så långt lagret räcker så passa på. Mängder av snygga
baddräkter och badbyxor i både tränings- och tävlingsmaterial. Det finns fotfarande mängder
med produkter kvar i dom populäraste storlekarna!
Vi vill även passa på att tacka alla duktiga elitsimmare som under årens lopp tagit
mästerskapsmedaljer med Essenuotos tävlingsdräkter och även alla kunder som insett nyttan
med bra och slitstarka träningsbadkläder.
Välkomna in och fynda i vår webshop - klick

Följ dagens Masters-EM
Post created 9:00
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Du kan följa dagens Masters-EM på vår nya sida SIMMA/EXTRA. Du hittar den här - klick
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Masters-EM dag 2
Post created 8:56
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Igår startade Masters-EM i Eindhoven. En mer eller mindre mjukstart för de svenska
simmarna eftersom det var 800 och 1500m fritt som stod på programmet och inte speciellt
många simmare fanns på plats för att deltaga i dessa grenar. Men idag måndag har det
sparkat igång på riktigt. Redan innan klockan nio så hade två medaljer bärgats för svenska
del. Ett guld och ett brons. Om det hela kan du läsa på SIMMA EXTRA som följer
Masters-EM.
Dagens SIMMA EXTRA innehåller också Brittis blogg - som följer Britt Marie Bjerkheden före
och under EM. Dagens rapport under dag 2 och bloggen under försnacket.
Gå till SIMMA EXTRA - klick

Om Motala Kanalsim
Post created 8:08
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1

Rapport från Motala Kanalsim - i ett snyggt reportage

Arkiv äldre nyheter:
2016
- januari

2015
- december
- november
- oktober
- september
- augusti
- juli
- juni
- maj
- april
- mars
- februari
- januari

2014
- december
- november
- oktober
- september
- augusti
- juli
- juni
- maj
- april
- mars
- februari
- januari

2013
- december
- november
- oktober
- september
- augusti
- juli
- juni
- maj
- april
- mars
- februari
- januari

2012
- december
- november
- oktober
- september
- augusti
- juli
- juni
- maj
- april
- mars
- februari
- januari

2016-01-26 14:28

